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പണെഭയ്തഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്തം്വായപ്ാവിത
രണലത്്സഹായിക്്്ന്്ത്മാണ്റിസർവ്
ബാങ്്ില്്്നടപടി.ലചറ്കിട-ഇടത്്രംബി
സിനസ്കാർക്്്ംകർഷകർക്്്ംപാവലപ്്ട്്
വർക്്്ംഇത്വനട്്മാകം്.ഡബ്്്യ്എംഎപരി
ധിഉയർത്്ിയത്എല്്ാസംസ്്ാനങ്്ളക്്്ം

സഹായമാവം്''-
നഹരരന്്്ഹോദി,രപ്ധാനമരത്്്ി.

റിവേഴസ് ്റിവപ് ്കറ്ച്്് 
സംസ്്ാനങ്്ൾക്്് അധിക ഫണ്്്
നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്വയ്ാപനംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്കട്
ത്്സാമ്്ത്്ികതപ്തിസന്്ിമറികടക്്ാന്ള്്തശ്മ
ങ്്ള്ലടരണ്്ാംഘട്്ംനടപടികളറിസർവ്ബാങ്്്തപ്
ഖയ്ാപിച്്്.നിഷത്ക്ിയആസത്ിമാനദണ്്ങ്്ളിൽഇ
ളവ,്ബാങ്്്കളഡിവിഡ്്്്നൽക്ന്്തിന്താതക്ാ
െികവിെക്്്,റിവവഴസ്്റിവപ്്നിരക്്്ക്റച്്്ക്ട്
തൽവായപ്കളനൽകാൻതപ്വോദനം,സംസ്്ാന
ങ്്ളക്്്അധികഫണ്്ിന്അവസരംഎന്്ിങ്്ലന
പെതരത്്ിൊണ്നടപടികള.
വവയസ്്ആൻഡ്മീൻസ്അഡവ്ാൻസ്സൗകരയ്

ത്്ില്ലട60ശതമാനംഅധികവായപ്ലയട്ക്്ാൻ
സംസ്്ാനങ്്ളക്്്കഴിയ്ലമന്്്ആശവ്ാസനടപടി
കളതപ്ഖയ്ാപിച്്്ലൊണ്്്ആർബിഐഗവർണർശ
ക്്ികാന്്ദാസ്പറഞ്്്.ലസപറ്്്ംബർ30വലരഇ
ത്അന്വദിക്്്ം.
കഴിഞ്്സാമ്്ത്്ികവർഷലത്്ഡിവിഡ്്്്ബാ

ങ്്്കളനൽക്ന്്തിന്ലസപറ്്്ംബർ30വലരയാണ്
ഇവപ്്ളവിെക്്്.അതിന്വശഷംഇക്്ാരയ്ത്്ിൽപ്
നപ്്രിവോധനയ്ണ്്ാകം്.തപ്തിസന്്ികാെത്്്കാ
രയ്ഷ്്മമായഫണ്്്വിനിവോഗത്്ിന്ള്്കര്തൽ
എന്്നിെയിൊണ്ഡിവിഡ്്്്വിതരണംതടഞ്്്
വയക്്്്ന്്ത.്
വാണിജയ്ബാങ്്്കളവകതദ്്്ബാങ്്ിൽസ്ഷ്്ിക്്്

ന്്നിവഷ്്പങ്്ളക്്്ള്്പെിശയായറിവവഴസ്്റി
വപ്്കാൽശതമാനംക്റച്്്3.75ശതമാനമാക്്ി.വക
തദ്്്ബാങ്്ിൽപണംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത്ആകർഷകമല്്ാ
താക്്്ന്്ത്വഴിവാണിജയ്ബാങ്്്കളഉപവോക്്ാ
ക്്ളക്്്ക്ട്തൽവായപ്നൽക്കഎന്്താണ്െ
ഷ്്്യം.കഴിഞ്്മാസംഅവസാനംആദയ്ഘട്്ംആ
ശവ്ാസനടപടികളതപ്ഖയ്ാപിച്്വപ്്ളമ്ക്്ാൽശത
മാനംക്റച്്റിവപ്്നിരക്്ിൽഇക്്്റിമാറ്്ലൊന്്്ം
വര്ത്്ിയിട്്ില്്.റിവപ്്4.40ശതമാനമായിത്ടരം്.
ബാങ്്്കള്ലടെികവ്ിഡിറ്്ികവലറജ്വറവഷ്ോ(എൽ
സിആർ)100ശതമാനത്്ിൽനിന്്്80ശതമാനമാ
യിക്റച്്ിട്്്ണ്്്.
തപ്വത്യകെഷ്്്യവത്്ലടയ്ള്്ദീർഘകാെറിവപ്്

ഓപ്്വറഷന്കളവഴിബാങ്്്കളക്്്50,000വൊടി
ര്പനൽകം്.ഇങ്്ലനകിട്്്ന്്ഫണ്്്ബാങ്്ിതരധ
നകാരയ്സ്്ാപനങ്്ളക്്്ംവമവത്ൊഫിനാൻസ്
സ്്ാപനങ്്ളക്്്ലൊലക്്ഗ്ണകരമാവ്ന്്വിധ

ബാ ങ്്് ക ൾ ക്്്
50,000 മോ ടി

ന ബാ ർ ഡ,് സി ഡബ്ി, എ ൻ്്എ ച്്്ബി എ ന്്ി വ യക്്്ാ െി

50,000 മോ ടി
ത്്ിൽവിനിവോഗിക്്ാൻബാങ്്്കളക്്്നിർവദശ
വം്നൽകിയിട്്്ണ്്്.ലചറ്കിട-ഇടത്്രംവയ്വസായ
വമഖെയക്്്്ഇത്വനട്്മാവ്ലമന്്്കര്ത്ന്്്.നബാ
ർഡ,്സിഡബ്ി,എൻഎച്്്ബിഎന്്ിവയക്്്ായിവക
തദ്്്ബാങ്്്വനരിട്്്50,000വൊടിര്പയം്നൽകം്.ന
ബാർഡിന്25,000വൊടി,സിഡബ്ിക്്്15,000വൊ
ടി,എൻഎച്്്ബിക്്്10,000വൊടിഎന്്ിങ്്ലനയാ
ണിത.്കാർഷിക,തഗ്ാമീണ,ലചറ്കിടവയ്വസായ,ഭവ
നനിർമാണവമഖെകളക്്്ഇത്ഗ്ണകരമാവം്.ര
ണ്്്വഴിയില്ലടെഷ്്ംവൊടിര്പവകതദ്്്ബാങ്്്വി
പണിയിവെക്്്ഇറക്്്ന്്്ലവന്്താണ്ഈപദ്്തി
കള്ലടആലകത്്്ക.
ലൊവിഡ്തപ്തിസന്്ിത്ടങ്്ി45ദിവസത്്ിനി

ലട1.2െഷ്്ംവൊടിയ്ലടകറൻസികളവകതദ്്്ബാ
ങ്്്പ്ത്തായിബാങ്്ിങ്സിസ്്്്ത്്ിൽഇറക്്ിയിട്്്
ലണ്്ന്്്ംശക്്ികാന്്ദാസ്പറഞ്്്.ജനങ്്ളവീ
ട്്ിെിരിക്്്ന്്കാെത്്്കര്തിവയക്്്്ന്്കറൻസി
യ്ലടഡിമാൻഡ്വർധിക്്്ലമന്്ത്മ്ൻക്ട്്ിക
ണ്്ാണിത.്
90ദിവസത്്ിൽക്ട്തൽതിരിച്്ടവ്നടക്്ാത്്

വായപ്കലളനിഷത്ക്ിയആസത്ിയായിക്്ാസിവഫ
ലചയ്്്ന്്ത്180ദിവസമായിമാറ്്ിയിട്്്ണ്്്.വനരവത്്
തപ്ഖയ്ാപിച്്മ്ന്്്മാസലത്്വായപ്ാതിരിച്്ടവിന്
ള്്ലൊലോവട്്റിയംപരിഗണിച്്ാണിത.്ബാങ്്്കള
ക്്്ംബാങ്്ിതരധനകാരയ്സ്്ാപനങ്്ളക്്്ംഇത്
ബാധകം.നിഷത്ക്ിയആസത്ിവർധിക്്ാന്ള്്സാ
ധയ്തകണക്്ിലെട്ത്്്10ശതമാനംഅധികലോ
വിഷൻബാങ്്്കളകര്തണലമന്്്ംനിർവദശം.
പണെഭയ്തയം്വായപ്ാെഭയ്തയം്ഉറപ്്ാക്്്ക,

സാമ്്ത്്ികസമ്്ർദംഒഴിവാക്്്ക,വിപണിയിൽ
കാരയ്ങ്്ളസ്ഗമമാക്്്കഎന്്ിവയാണ്വകതദ്്്ബാ
ങ്്ില്്്െഷ്്്യലമന്്്ഗവർണർപറഞ്്്.ഗ്ര്തരമാ
യസ്്ിതിയിൊണ്സാമ്്ത്്ികവമഖെ.അവപ്്ഴം്
മറ്്്വികസിതരാജയ്ങ്്ലളഅവപഷ്്ിച്്്ലമച്്ലപ്്ട്്വ
ളർച്്വനടം്.
ആസാമ്്ത്്ികവർഷംഐഎംഎഫ്തപ്വചിച്്

1.9ശതമാനംവളർച്്ഇന്്്യവനടം്.അട്ത്്വർഷം
7.4ശതമാനംവളർച്്വനട്ലമന്്്തപ്തീഷ്്ിക്്്ന്്
തായം്ശക്്ികാന്്ദാസ.്നാണയലപ്്ര്പ്്ഭീഷണി
യ്ണ്്ാവിലല്്ന്്്ംഅവദ്്ഹം.

നിഷത്ക്ിയആസത്ി
മാനദണ്്ങ്്ളിൽഇളവ്

ഷാജികകുുതിരര
വിജിലൻസ്രകസിനു
സർകുുാർഅനുമതി

തിര്വനന്്പ്രം:മ്സ്െിംെീ
ഗില്്്അഴീവക്്ട്എംഎൽ
എലക.എം.ഷാജിലക്്തിവര
വിജിെൻസ്വകലസട്ത്്്അ
വന്വഷിക്്ാൻസർക്്ാർഅന്
മതിനൽകി.
അഴീവക്്ട്സക്്ളിൽഹയ

ർലസക്്ൻഡറിവൊഴസ്്അ
ന്വദിക്്ാൻ25െഷ്്ംര്പ
വാങ്്ിലയന്്്കണ്്്ർവല്്ക്്്
പഞ്്ായത്്്തപ്സിഡ്്്്ലക.
പദമ്നാഭൻമ്ന്്്വർഷംമ്മ്്്
നൽകിയപരാതിയിൊണ്നട
പടി.ഈപരാതിയിൽവിജിെ
ൻസ്വനരവത്്തപ്ാഥമികാ
വന്വഷണംനടത്്ിയിര്ന്്്.
അതിന്വശഷംത്ടരവന്വഷ
ണത്്ിന്അന്വാദംവോദി
ക്്്കയം്സർക്്ാർഅന്വ
ദിക്്്കയ്മായിര്ന്്്.
എന്്ാൽ,സർക്്ാരിലനതി

വരആവോപണമ്ന്്യിച്്തി
ല്്്വപരിൽ്്മ്ഖയ്മതന്്്ിതലന്്
വവട്്യാട്ന്്്ലവന്്്ലക.എം.
ഷാജിഎംഎൽഎതപ്തികരി
ച്്്.വകസിന്പിന്്ില്ള്്ഏ
കവയ്ക്്ിപിണറായിവിജയ
നാണ.്മറ്്ാർക്്്ംപങ്്ില്്.ഒന്്
ല്്,ന്റ്വകസ്കളവന്്ാലം്
വീട്്ിെിരിക്്്ലമന്്്കര്വതണ്്.
ഇത്വകരളമാണ.്മ്ഖയ്മതന്്്ി
ക്്്വൊടികള്്മ്ടക്്ിവനടിയ
ഇവമജ്തകർ്്ന്്തില്്്പകയ്
ണ്്ാകം്.എതിരാളികലളഇങ്്
ലനവവട്്യാട്ന്്പിണറായി
സർക്്ാരിന്വൊദിസർക്്ാര്
മായിഎന്്ാണ്വയ്തയ്ാസം.എ
ല്്്ഒപ്്ംപാർട്്ിയ്ണ്്ാകം്.
വകസിലനനിയമപരമായിവന
രിടം്-ഷാജിമാധയ്മങ്്വോട്
പറഞ്്്.

ലൊവിഡ്കടക്്്ംമ്ൻവപ
വകരളംരാഷ്തട്ീയച്്്ടിവെക്്്
എം.ബി.സഹത്്ഷ്
തിര്വനന്്പ്രം:ലകാവിഡിലനതി
വരയ്ള്്വപാരാട്്ത്്ിൽസംസ്്ാനം
ഒറ്്ലക്്ട്്ായിമ്വന്്റ്്ംത്ടര്ന്്തിനി
ലടഎത്്ിയവിവാദങ്്ളില്ലടവകരള
ത്്ിൽവീണ്്്ംരാഷ്തട്ീയച്്്വടറി.മ്ഖയ്
മതന്്്ിപിണറായിവിജയലനതിലരര്
ഷ്്വിമർശനംനടത്്ിയമ്സ്െിംെീ
ഗില്്്അഴീവക്്ട്എംഎൽഎലക.
എം.ഷാജിലയഅഴിമതിവക്്സിൽതപ്
തിവചർത്്്അവന്വഷിക്്ാൻവിജിെ
ൻസിന്അന്മതിനൽകിയവതാലട
കാറം്വകാളം്ഉര്ണ്്്ക്ട്കയാണ.്
ഈവിഷയംരാഷ്തട്ീയമായിവനരി

ടാന്ള്്മ്സ്െിംെീഗില്്്തീര്മാന
ത്്ിലൊപ്്ംയ്ഡിഎഫ്ഉറച്്്നിൽ
ക്്്ം.എന്്ാൽ,പാൊരിവട്്ംഅഴിമ
തിവക്്സിൽമ്ൻമതന്്്ിയം്എംഎൽ
എയ്മായവി.ലക.ഇതബ്ാഹിംക്ഞ്്ി
ന്പിന്്ാലെമലറ്്ര്പാർട്്ിഎംഎൽ
എക്ടിഅഴിമതിവക്്സിൽലപ്്ട്്ത്െീ
ഗിലനതപ്തിസന്്ിയിൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.
മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലടദ്രിതാശവ്ാസനി

ധിയിവെക്്്വിഷ്വക്്നീട്്വം്സ
ക്്ാത്്്ംനൽകാന്ള്്അഭയ്ർഥന

ലയരാഷ്തട്ീയലൊെപാതകവക്്സ്ക
ളിലെതപ്തികലളരഷ്്ിക്്ാന്ള്്ധന
സഹായമാലണന്്്ആവോപിച്്ഷാജി
യ്ലടലഫയസ്ബ്്ക്്്വോസ്്്്ിലനമ്
ഖയ്മതന്്്ിവാർത്്ാസവമ്്ളനത്്ിൽ
നിശിതമായിവിമർശിച്്ിര്ന്്്."പിണ
റായിമഴ്ലവറിഞ്്്ണ്്ാക്്ിയതല്്
വകരള'ലമന്്്തിരിച്്ടിച്്ഷാജി,ലൊ
വിഡ്കാെത്്്ംരാഷ്തട്ീയംരാഷ്തട്ീയ
മാലണന്്്വയ്ക്്മാക്്ി.
സത്പ്ിംഗ്്ർഇടപാടിൽസർക്്ാരി

ലനലവട്്ിൊക്്ാൻകഠിനപരിതശ്മം
നടത്്്ന്്തപ്തിപഷ്്വനതാവം്യ്
ഡിഎഫം്ഷാജിക്്്പിന്്്ണതപ്ഖയ്ാ
പിച്്ിട്്്ണ്്്.സർക്്ാരിലനവിമർശിക്്്
ന്്വർലക്്തിലരവകലസട്ത്്്നിശ്്
ബ്്രാക്്ാന്ള്്തശ്മമാണിലതന്്ാണ്
അവര്ലടആവഷ്്പം.
എന്്ാൽ,ഷാജിലക്്തിരായവകസി

ലെനടപടിഇവപ്്ഴ്ണ്്ായത്യാദ്ച്്ി
കംമാതത്മാലണന്്ാണ്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്
ലടഓഫിസില്്്വിശദീകരണം.
2017ലെപരാതിയിൽകഴമ്്്ലണ്്ന്്്
വിജിെൻസ്കലണ്്ത്്ിയത്ഒര്വർ
ഷലമട്ത്്അവന്വഷണത്്ിന്വശഷ

മാണ.്2018ലസപറ്്്ംബർഅഞ്്ിന്
വകലസട്ക്്ാൻവിജിെൻസ്സർക്്ാ
രില്്്അന്മതിവതടി.നിയമസഭാംഗ
ത്്ിലനതിലരവകലസട്ക്്ാൻസപ്ീ
ക്്റ്ലടഅന്മതിവതടിസർക്്ാർക
ത്്യച്്ത്2019നവംബറിൽ.സപ്ീക്്
ർഇക്്ഴിഞ്്മാർച്്്13നാണ്അന്മ
തിനൽകിയത.്അതിന്വശഷംഒര്
മാസത്്ിന്വശഷംസർക്്ാർവക
ലസട്ക്്ാൻഅന്മതിനൽക്വപ്്
ളഇതിലെവിലടയാണ്രാഷ്തട്ീയഇട
ലപടലെന്്ാണ്വോദയ്ം.
അവതസമയം,ഇതിൽപരാതിക്്ാ

ർമ്സ്െിംെീഗില്്്തപ്ാവദശികവന
താക്്ളാലണന്്താണ്െീഗിലനലവട്്ി
ൊക്്്ന്്ത.്െീഗില്്്മ്ന്്്വനതാ
ക്്ളഷാജിലക്്തിലരലൊഴിനൽകി
യിര്ന്്്.മ്തിർന്്വനതാക്്ലളല്്ാം
തപ്തയ്ഷ്്ത്്ിൽഷാജിലക്ാ്പ്്മ്ള്്
വപ്്ളതലന്്പാർട്്ിയിലെവിഭാഗീയ
തയാണ്വൊഴആവോപണലത്്ച്
ട്പിടിപ്്ിച്്്ഈതെത്്ിവെക്്്വളർ
ത്്ിയലതന്്വിമർശനവം്ഉയർന്്ി
ട്്്ണ്്്.വരം്ദിവസങ്്ളിൽസിപിഎ
മ്്്ംഎൽഡിഎഫം് ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽ

ആർബിഐതപ്ഖയ്ാപനങ്്ളതീലരശ്ഷക്മാ
ണ.്വകതദ്്്ബാങ്്്എല്്ാവലരയം്നിരാശലപ്്ട്
ത്്ി.ലചറ്കിട-ഇടത്്രംവയ്വസായങ്്ള
ഐസിയ്വിവെക്്്നീങ്്്കയാണ.്വയ്വസാ
യവമഖെയ്ലടആവശയ്ങ്്ളനിറവവറ്്്ന്്ത
ല്്ആർബിഐതപ്ഖയ്ാപനം.വയ്വസായവമഖെ
യക്്്്ഉണർവ്നൽകാൻതപ്വത്യകപദ്്തിതപ്

ധാനമതന്്്ിനവരതദ്്്വൊദിതപ്ഖാപിക്്ണം''-
ആനന്്്ശർമ,ഹോൺരര്സ്െക്്ാവ.്

‘‘
‘‘

മ ്ഖയ് േ പത്്്ി യ ്ണട 
ര ക ണെ ന്്് ഷാ ജി

ദുരിതാശവുാസ
നിധിയിലേകു്ു
ഡിഎകുടിശിക:
ആലോചനതുടങുുി

തിര്വനന്്പ്രം:സാമ്്ത്്ി
കതപ്തിസന്്ിയിൽനിന്്്ം
കരകയറാൻസാെറിചെഞ്്ി
ന്പകരംസർക്്ാർജീവന
ക്്ാര്ലടഡിഎക്ടിശികദ്രി
താശവ്ാസനിധിയിവെക്്്മാറ്്ാ
ന്ള്്ആവോചനകള്മായി
സർക്്ാർ.സാെറിചെഞ്്ിന്
ബദൽവഴികളവതട്ന്്തി
ല്്്ഭാഗമായിധനമതന്്്ിവിവി
ധവക്പ്്്വമധാവികള്മായി
ക്ടിയാവോചനകളനടത്്്
ന്്തായാണ്വിവരം.
മതന്്്ിസഭാവോഗത്്ിന്വശ

ഷമായിരിക്്്ംഇക്്ാരയ്ത്്ിൽ
അന്്ിമതീര്മാനം.ജീവന
ക്്ാര്ലടയം്അധയ്ാപകര്ലട
യം്ഡിഎമരവിപ്്ിക്്്ന്്തട
ക്്മ്ള്്നിർവദശങ്്ളസർ
ക്്ാരിന്മ്ന്്ില്ണ്്്.എന്്ാ
ൽഅത്പിന്്ീട്നൽവകണ്്ി
വരം്.അതിനാൽതപ്തീഷ്്ിച്്
ഫെംലചയ്്ില്്.അതിനാൊണ്
ഡിഎക്ടിശികമരവിപ്്ിക്്
ണലമന്്നിർവദശംസർക്്ാർ
പരിഗണിക്്്ന്്ത.്മ്ന്്്ഘട്്
ങ്്ളിൊയിഇവപ്ാ്ള12ശതമാ
നംഡിഎക്ടിശികയ്ണ്്്.ഇ
ത്നൽകാൻ2,700വകാടിര്
പവവണം.സാെറിചെഞ്്ിന്
പകരംഈത്കമ്ഖയ്മതന്്്ി
യ്ലടദ്രിതാശവ്ാസനിധിയി
വെക്്്മാറ്്്ന്്താണ്നല്്ലത
ന്്ാണ്ഭരണാന്ക്െസംഘട
നകള്ലടഅഭിതപ്ായം.
എല്്ാജീവനക്്ാരം്ഒര്മാ

സലത്്ശമ്്ളംനൽകിയാലം്
2,300വൊടിര്പവയകിട്്്.പ
ക്തിജീവനക്്ാർവോലം്ഇ
തിന്തയാറാവിലല്്ന്്ാണ്തപ്
ളയകാെലത്്അന്ഭവം.തപ്ള
യകാെത്്്സാെറിചെഞ്്ിൽ
നിന്്്1,500വൊടിവോളംര്പ
യാണ്കിട്്ിയത.്എന്്ാൽ,ഡി
എക്ടിശികദ്രിതാശവ്ാസ
നിധിയിവെക്്്മാറ്്ിയാൽ
2,700വൊടികിട്്്ലമന്്തിനാ
ൽവിശദമായചർച്്യക്്്്വശ
ഷംഅട്ത്്മതന്്്ിസഭാവോ
ഗത്്ിൽവിഷയംപരിഗണി
ക്്ാനാണ്സാധയ്ത.

സാ  ല  റി ച  ല  ഞ്്് മവ ണട് ്ന്്് 
വയക്്്ാൻ ആമോചന 

നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ംഅടച്്ിട്്വോലടലൊ
വിഡ്19വയ്ാപനത്്ില്്്വോത്ക്റഞ്്
തായിവകതദ്്്ആവോഗയ്മതന്്്ാെയം.നിയ
തന്്്ണംഏർലപ്്ട്ത്്്ന്്തിന്മ്ൻപ്മ്
ന്്്ദിവസംലൊണ്്്വോഗികള്ലടഎണ്്ം
ഇരട്്ിച്്ിര്ന്്്.കഴിഞ്്യാഴച്ഇത്6.2ദി
വസമായിക്റലഞ്്ന്്്ആവോഗയ്മതന്്്ാെ
യംവോയ്്്്്ലസതക്ട്്റിെവഅഗർവാള.
ലൊവിഡ്തപ്തിവോധത്്ില്്്ഭാഗമാ

യ്ള്്അടച്്ിടൽനാൊംആഴച്യിവെക്്്
കടക്്്വപ്്ഴാണ്രാജയ്ത്്ിന്തപ്തീഷ്്ന

ൽക്ന്്ലവളിലപ്്ട്ത്്ൽ.പ്
ത്തായിവോഗംറിവപ്്ർട്്്ലച
യ്്്ന്്ത്40ശതമാനംക്റ
ഞ്്്.മാർച്്്15മ്തൽ31വലര
വോഗികള്ലടഎണ്്ത്്ിൽശ
രാശരിവളർച്്2.1ആയിര്ലന്്
ങ്്ിൽഏതപ്ിൽഒന്്്മ്തൽഇ
ത്1.2വെക്്്താഴന്്്്.അടച്്ിട
െിലൊപ്്ംപരിവോധനകളശ
ക്്മാക്്ിയതം്വെിയവോതി
ൽഗ്ണംലചയത്.്ശക്്മായ

ശവ്ാസവൊശഅണ്ബാധ(എ
സഎ്ആർഐ),ഇൻഫ്്്വൻസ
വോല്ള്്വോഗം(ഐഎൽ
ഐ)എന്്ിവയ്ള്്വലരപരി
വോധിക്്്ന്്ത്വർധിപ്്ിച്്
വോലടയാണ്വോഗംവയ്ാപി
ക്്്ന്്തിൽക്റവ്വന്്ത.്
വോഗംബാധിക്്്ന്്വര്ലട
യം്മരിക്്്ന്്വര്ലടയം്അ
ന്പാതം80:20ആണ.്ഇക്്ാ
രയ്ത്്ിലം്വികസിതരാജയ്ങ്്

ലളക്്ാളമ്ന്്ിൊണ്ഇന്്്യ.
അവതസമയം,രാജയ്ത്്്ഇന്്ലെവോഗി

കള്ലടഎണ്്ം13,836ആയിഉയർന്്്.പ്
ത്തായി1076വപർക്്ാണ്വോഗംബാധി
ച്്ത.്32വപർക്ടിമരിച്്്.ഇവോലട,ആ
ലകമരണസംഖയ്452ആയി.1766വപർ
വോഗം വഭദമായിആശ്പതത്ിവിട്്്.ഇവരി
ൽ76വപർവിവദശികളാണ.്മരിച്്452വപ
രിൽ197ഉംമഹാരാഷ്തട്യിൽ.വോകലൊട്്ാ
ലകമരണസംഖയ്1.46െഷ്്മായിഉയർന്്്.
21െഷ്്ംവപർക്്ാണ്വോഗംബാധിച്്ത.്

വിവിധമര്ന്്്കള്ലടസംയ്ക്്ംഉപ
വോഗിച്്്തപ്തിവോധമര്ന്്്വികസിപ്്ി
ക്്്ന്്തിൊണ്ഇവപ്്ളസർക്്ാരില്്്മ്
ഖയ്പരിഗണന.റീവൊംബിന്്്്ബിസിജി,
വൊൺവാെലസ്്്്പ്്ാസമ്ലതറാപ്്ി,വൊ
വോവല്്ണൽആ്്്ിവോഡിഎന്്ിവ
യക്്്്വോഗതപ്തിവോധത്്ില്ള്്സാധയ്ത
കളപരിവോധിക്്്കയാണ.്വവദയ്ശാ
സത്ത്രംഗത്്്ഇന്്്യയ്ലടതനത്അറിവ്
കളം്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽഉപവോഗിക്്്ലമന്്്
അഗർവാള.

മോ  ഗ  വയ്ാ  ര  ന 
മോ  ത ്

40 ശ  ത  ോ  നം 
ക ് റ  ഞ്്്

182020 ഏപര്ിൽ

ശനി
1195 മേടം 05

എങങ്്ട്്ാണെന്്്പറങഞ്്ക്്ാം..!ങോക്ഡൗെിണ്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ിൽതിര്വനന്്പ്രംനഗരത്്ിൽഇന്്ണലനടന്്
വാഹനപരിങോധനയിൽനിന്്്. ണെ.ബി.ജയചനദ്്്ൻ

കൊവിഡു
സുുിരീകരിചുുതു
ഒരാൾകു്ു
രോഗമുകുുരായവർ

10
നിരീകുുണതുുിൽ
78,980 രരർ
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാ
നത്്്ഇന്്ലെലൊവിഡ്
19ലൊവോണവവറസ്
ബാധസ്്ിരീകരിച്്ത്വൊ
ഴിവക്്ട്ജില്്യിലെഒരാള
ക്്്മാതത്ം.10വപർ്്ക്്്പരി
വോധനാഫെംലനഗറ്്ീവാ
യി.കാസർവോഡ്6,എറ
ണാക്ളം2,മെപ്്്റം,ആെ
പ്്്ഴജില്്കളിൽ്്ഓവോര്
ത്്ർ.
ഇത്വലര395വപർ്്ക്്ാ

ണ്വോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
അവരിൽ്്138വപർ്്ചികി
ത്്യിൊണ.്78,980വപർ
നിരീഷ്്ണത്്ിൽ-78,454
വപർ്്വീട്കളിലം്526വപർ്്
ആശ്പതത്ികളിലം്.ഇന്്
ലെമാതത്ം84വപലരആശ്
പതത്ിയിൽ്്തപ്വവശിപ്്ിച്്്.

മങുുാടു്ുഭടുുതിരി
അനുുരിചുുു
ചിങ്്ത്്ിലെതിര്വോ
ണംനാളിൽആറന്്്ള
വഷ്്തത്ത്്ിവെക്്്ഓണ
സദയ്ാവിഭവങ്്ള്്പരമ്്
രാഗതരീതിയിൽജെമാ
ർഗംലൊണ്്്വോക്ന്്
തിര്വോണവത്്ണി21
ലൊല്്ംനയിച്്വൊട്്യം
ക്മാരനല്്്ർ്്മങ്്ാട്്്ഇ
ല്്ംഎം.ആർ.നാരായണ
ഭട്്തിരിഅന്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനടത്്ി.

ഇളവുകൾപരുഖയുാരിചു്ുഉതുുരവിറങുുി
ഹോട്്്സഹ്ോട്്്കൾഒഴികകയ്ള്്സ്്ലങ്്ളിൽതിങ്്ൾ,ബ്ധ
ൻ,കെള്്ിദിെസങ്്ളിൽഒറ്്യക്്ൊഹനങ്്ൾക്്്ംകൊവ്്,
െയ്ാഴം,ശനിദിെസങ്്ളിൽഇരട്്യക്്ംൊഹനങ്്ൾക്്്ംനിര
ത്്ിലിറങ്്ാം.കാറ്കളിൽഡര്ൈെറം്പിൻസീറ്്ിൽരണ്്്യാ
രത്ക്്ാരം്മാരത്ം.ഹോട്്യം,ഇട്ക്്ിജില്്കളിൽ50-60കിഹോമീ
റ്്ർെകരദ്രത്്ിൽജില്്യക്്്്ള്്ിൽബസ്യാരത്അന്െദി
ക്്്ം.നിന്്്യാരത്കെയ്്ാൻപാടില്്.മ്ന്്്ഹപർഇരിക്്്ന്്സീ
റ്്ിൽരണ്്്ഹപരം്രണ്്്ഹപർഇരിക്്്ന്്സീറ്്ിൽഒരാളം്മാരത്
ഹമപാട്ള്്്.എല്്ായാരത്ികരം്മാസക്്ധരിച്്ിരിക്്ണം.യാരത്
ക്്ാർക്്്സാനിഡറ്്സർനൽകണം.
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Edited, Printed and Published by  K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), C. P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* Responsible for selection of news under PRB Act), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No. 106 RNI No. KERMAL/ 2009/ 31365 Printed at ORUMA PRINTERS &
PUBLISHERS Ltd, Door No. X/536, Sreesankara Industrial Estate, Chiyyaram, Thrissur-680026 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Room No .17/825- B21,22, Muallim Complex, Arayidathupalam, Kozhikode - 673004, Ph: 0495 2729088. Email: info@metrovaartha.com

മാെക്ുനിർബനുുമാകുുിയതിനാൽരോഴിരകുുടുവെിയങുുാടിയിൽനിനുുുൊധനങുുളുമായിമാെക്ുധരിചു്ുരൊകുനുുസതാഴിൊളി
കൾ

സൊഴിസുകുടു:ജിലുുയിൽുുഇനുു
ലലഒരാൾുുകുു്കുടിലൈാവിഡു
സുുിരീൈരിചുുു . അഴിയുരിൽുു
ൈഴിഞുുദിവസം ലൈാവിഡു
സുുിരീൈരിചുുസോരിയുലടഅ
ടുതുുസപുുർുുകുുതുുിലുളുുവുയ
കുുികുുാണു പുതുതായി സോ
രം സുുിരീൈരിചു ുതു. 31 ൈാര
നായ ഇസുദുഹവും അഴിയുർു ു
സുവസദശിയാണു. ആദുയം സോ
സിറുുീവായആളുലടകുലടഅ
സതൈടയിൽുുസോലിലചയുതി
രുനുു വുയകുുിയാണു.അഴിയു
രിൽുുഏനുപിൽുു14നുലൊസോ
ണ സുുിരീൈരിചു ുതിലന തുട
ർു ുനുു്ഇസുദുഹലുതുവടൈരജി

ലു ുാ ആശുപനുതിയിൽുു എതുുി
ചുുു സാംപിൾുു എടുകുുുൈയും
വടൈര ലൊസോണ ലൈയർു ു
ലസനുുുറിൽുു നുപസവശിപുുികുുുൈ
യുംലചയുതു.ഇസുപുൾുുലഷുു
ണങുുൾുുഒനുുുമിലുു.ആസോരുയ
നില തുപുതിൈരമാണു. സോ
സിറു ുീവായതിലന തുടർു ുനുു്
സൊഴിസുകുടു ലമഡികുുൽുു
സൊസളജാശുപനുതിയിസലകുു്
മാറു ുാൻുുനടപടിൈൾുുസുവീൈരി
ചുുു .ഇസൊലട ജിലു ുയിലല ആ
ലൈ ലൈാവിഡു സുുിരീൈരിചു ു
വരുലട എണുും 19 ആയി. ഇ
തിൽുു 9 സപർു ു സോരമുകുുരാ
യി. 10 സപർു ു ചിൈിതുുയിലു

ണുു് . ഇതുകുടാലത സോരം
സുുിരീൈരിചു ു 4 ഇതര ജിലു ു
കുുാരിൽുു2ൈാസർുുസോഡുസുവ
സദശിൈൾുുസോരമുകുുരായി.2
ൈണുുുർു ുസുവസദശിൈളുംചിൈി
തുുയിലുണുു് .1309 സപർു ുകുടി
വീടുൈളിൽുു നിരീഷുുണം പു
ർു ുതുുിയാകുുിയതായി ജിലു ുാ
ലമഡികുുൽുു ഓെീസർു ു സോ. 
ജയനുശീ. വി അറിയിചുുു . ഇ
സൊലട നിരീഷുുണ ൈാലയള
വു പുർു ുതുുിയാകുുിയവരുലട
ആലൈഎണുും11,173ആയി.
നിലവിൽുു 11,586 സപർു ു നിരീ
ഷുുണതുുിൽുു തുടരുനുുുണുു് .
ഇനുു്പുതുതായിവനുു7സപ

ർുുഉൾുുലുപുലടആലൈ31സപരാ
ണുആശുപനുതിയിൽുുനിരീഷുു
ണതുുിലുളുുതു.4സപലരഡി
സ്ചാർുുജുു്ലചയുതു.
ആലൈ644സാംപിളുൈൾുുപ
രിസോധനയുകുു്അയചുുതിൽുു
620എണുുതുുിലുനുുെലംലഭി
ചുുു.ഇതിൽുു597എണുുംലനര
റു ുീവു ആണു. പരിസോധന
യുകുുയചുുസാംപിളുൈളിൽുു24
സപരുലടെലംകുടിലഭികുുാ
നുണുു്.ആസോരുയവകുപുു്ഡയ
റകുറുുർുുവീഡിസോസൊൺുുെറ
ൻുുസിലുലടജിലുുാലൊസോണ
ൈൺുുസുനടാൾുു ലസലുുിലുനുു നുപവ
ർുുതുുനംവിലയിരുതുുി.

ൈഴിഞുു ദിവസം രണുു് സോ
സിറു ുീവു സൈസുൈൾുു കുടി റി
സുപുർുുടു ു്ലചയുതഎടസുചുരിനുരാ
മപഞുുായതുുിൽുു പഞുുായ
തുു്-വാർു ുഡു തല ജാനുരതാസ
മിതി സോരം സചരുൈയും നുപ
തിസോധനുപവർുുതുുനങുുൾുുശ
കുുമാകുുുൈയുംലചയുതു.30
വീടിനു ഒരാൾുു എനുു നിലയി
ൽുു ലവാളനുുുിയർു ുമാരുലട എ
ണുുംവർുുധിപുുികുുുൈയുംഗുഹ
സദുുർുുശനവുംസോധവൽുുകുു
രണവും നടതുുുൈയും ലച
യുതു. കമകുു് നുപചാരണവും
ലഘുസലഖ വിതരണവും നട
തുുി.

ലോക്ഡൗൺ്്േംഘിച്്ലോട്്്ൈൾ്്പിെിക്െി
സൊഴിസുകുടു:സോകുഡൗണിൽുുപരപുുരാരതമതുുുയബനുുനയാ
നങുുൾുുകുു്ലഭിചുുഇളവുദുരുപസോരലപുുടുതുുിമതുുയുബനുുനംന
ടതുുിയഅഞുു്സോടുുുൈൾുുമകറൻുുഎൻുുസോഴുസ്ലമനുുു്വിഭാരം
പിടികുടി. ഇനുുലല പുലർുുലുചു രസുണുമുകുുാസോലട പുതിയാപുു,
ലൊയിലാണുുിസമഖലൈളിൽുുനടതുുിയപതിവുപസുനടാളിംരിനിലട
യാണുനിയമലംഘനംനുശദുുയിൽുുലുപുടുുതു.കചതനുയ,സുദാം,സീ
സുുുുാർുു,നുശീഭനുദ,അദുവിൈസോൾുുഎനുുീസോടുുുൈളാണുെിഷറീസ്അ
സിസുുുുനുുു്ഡയരകുറുുർുുഎൻുു.ജുഗുനുവിലനുുുസനതുതവുതുുിൽുുപിടികു
ടിയതു.മകറൻുുഎൻുുസോഴുസ്ലമനുുു്എസ്.ഐഅനീശൻുുഎ.ലൈ,
സുനരഡുഎസ്.ഐമാരായഅനിൽുുകുമാർുു,സസുതുഷ്കുമാർുു,ബി
ജു,വിചിനുതൻുു,കുനഡവർുുമുഹമുുദുഷാ,സുരഷുുാരാർുുഡുമാരായ
താജുദുുീൻുു,രസജഷ്,കഷജു,വിഘുസനഷ്എനുുിവരുംസംഘതുുി
ലുണുുായിരുനുു.ുപരപുുരാരതമതുുയുലതുുഴിലാളിൈളുലടഉപജീവ
നതുുിനുവിഘാതംസുടുുികുുുനുുമതുുുയബനുുനരീതിൈൾുുലുകുതി
സരൈർുുശനനിയമനടപടിതുടരുലമനുു്െിഷറീസ്ഡപുയുടുുിഡയറ
കുറുുർുുഅറിയിചുുു.

കോഴികക്്ട്ഒരാള്്ക്്്ക്ടി
കൊവിഡ്

സവുനുുംവലഖകൻ
സൊഴിസുകുടു: ലൈഎം ഷാജി
കുു്എതിരായുളുുവിജിലൻുുസ്
അസുനവഷണം സോദുയങുുൾുുകുു്
മറുപടി പറയാൻുു ൈഴിയാതുു
നിസഹായഭരണകുടതുുിലുനുു
ഒളിസുചുടുുമാലണനുു്ലൈപിസി
സികവസ്നുപസിഡനുുു്അഡുവ
ടിസിദുുിഖു.ഉതുുരംമുടുുുസുപുൾുു
ലൊഞുുനം കുതുുുനുുതിനു
തുലുയമാണിതു.സ്നുപിങുു്ളർുുഅ
ഴിമതി, ലൊലപാതൈിൈ
ൾുുകുുുംനൈുിമിനലുൈൾുുകുുുംസവ
ണുുിസർുുകുുാർുുഖജനാവിൽുുനി
നുുും ലചലവഴിചുു സൊടിൈൾുു,
അഴിമതി,ധുർുുതുു,്നപുളയദുരി
താശുവാസ ലവടുുിപുു്് തുടങുുിയ
നുപതിപഷുുംഉനുുയിചുുവിഷയ
ങുുളിൽുുമറുപടിപറയാൻുുസാ
ധികുുാലത വനുുസുപുൾുു ഒറുുതി
രിഞുു് അനുൈമികുുാൻുു നുശമിചുു്
അതിലും പരാജയലുപുടുുതിനു
സശഷമാണുവിജിലൻുുസിലനഉ
പസോരിചുുുലൊണുു് ഭീഷണി
ലുപുടുതുുുനുുലതനുുും സിദുുിഖു

പറഞുുു.ലൈാവിഡു ൈാലതുു്
രാനുടുുീയം പറയരുലതനുു് ആ
ഹുവാനംലചയുതമുഖുയമനുതുുിത
ലുനുരാനുടുുീയകവരംതീർുുകുുാ
ൻുുസുവതുുംവകുപുുിലലവിജില
ൻുുസിലനഉപസോരിചുു്അസുനവ
ഷണം നുപഖുയാപിചുുതു മുഖുയമ
നുതുുിയുലടരാനുടുുീയജീർുുണാവ
സുുയുംഇരടുുമുഖതുുിനുഉതുു
മഉദാഹരണവുമാണു.അസുനവ
ഷണതുുിനുപിറൈിൽുുരണുു്ല
ഷുുുയങുുളാണുളുുതു.ഒനുു്നുപതി
പഷുുതുുിലുനുുവായഅടപുുികുു
ൽുുരണുു്സർുുകുുാറിലനതിലരഉ
യർുുനുുുവനുുഗുരുതരമായ നുപ
ശുനങുുളിൽുുജനനുശദുുതിരിചുുു
വിടലുമാണു. സിബിഐ, എ
ൻുുഐഎ,എൻുുസോഴുസ്ലമനുുു്
ഡയറകുറുുസററുു്, ആദായനികു
തി എനുുിവലയ ഉപസോരിചുു്
നസരനുദുു സോദി എങുുിലനയാ
സോജനാധിപതുയഭരണകുട
ങുുലളഅടുുിമറികുുാനുംരാനുടുുീ
യനപുതിസോരിൈലളതൈർുുകുുാ
നും ഭീതിജനിപുുികുുാനും ഉപ

സോരികുുുനുുതു അസത പാത
പിനുുുടർുുനുു് രാനുടുുീയ ഭീതി ഉ
ണുുാകുുാനുളുുനുശമമാണുമുഖുയ
മനുതുുിനടതുുുനുുതു.ജനാധിപ
തുയ സൈരളതുുിൽുു അതു വില
സോവിലുു.നുപതിപഷുുസനതാകുു
ലള ഒറുുതിരിഞുു് ആനുൈമികുുാ
നും അവർുുലുകുതിലര സൈസ്
എടുകുുാനുമുളുുനീകുുലുതുഒ
റുുലുകുടുുായിലചറുകുുും. നുപബു
ദുു സൈരളതുുിലുനുു മുഖുയമനുതുുി
യാലണനുു സാമാനുയസോധം
പിണറായിവിജയനുനടുുലുപു
ടുുു.മുഖുയമനുതുുിൈസസരയിൽുുനി
നുുും എനുുും ഏതും പറയാ
നുംലചയുുാനുംമടികുുാതുുപാ
ർുുടുുി ലസനുൈടുുറിയിസലകുുുളുു
സുവാഭാവിൈ പരിണാമമാണു
പിണറായിവിജയനുഉണുുായി
രികുുുനുുതു.ൈാകുുകുളിചുുാൽുു
ലൊകുുാവിലു,ുപിണറായിവിജ
യനുപിണറായിവിജയനാവാ
സനസാധികുുുലവനുുാണുസൈര
ളംൈണുുുലൊണുുിരികുുുനുുലത
നുുുംഅസുദുഹംകുടുുിസുചുർുുതുുു.

മക.എം.ഷാജിമ്ക്തിരായവിജിലൻ്്സ്
അദ്നേഷണംഭരണക്െത്്ിമ്്്
ഒെിദ്ച്ട്്ം:െി.സിദ്്ിഖ്

ഇര്ച്രൈവാഹനങ്്ൾ്്
ക്ട്്ിയിെിച്്്
രണ്്്ലപർ്്ക്്്പര്ക്്്
സപരാനുപുു : സോകു ഡൗണിൽുു
ആലോഴിഞുുടൗണിൽുുഇരുനചു
ൈവാഹനങുുൾുു കുടുുിയിടിചുു് ര
ണുുുസപർുുകുു്പരുകുു്. സപരാനുപുു
ലചനുപുു സോഡു ജഗുഷനിലാണു
ഇനുുലല കവകുസുനുരം അപ
ൈടമുണുുായത.ുലമയിൻുുസോഡി
ൽുു നടുവണുുുർുു ഭാരസുതുകുു്
സോവുൈയായിരുനുു സ്കുുുടുു
റുംലചനപുുുസോഡിൽുുനിനുു്പടുു
ണതുുിസലകുു്വനുു്മലറുുരുസ്
കുുുടുുറുമാണുകുടുുിയിടിചുുത.ുതാ
ലുകുു്ആശുപനുതിഡയാലിസി
സ്ലസനുുുർുുലടകുനീഷയുൻുുകുടുുാ
ലിടഅവിടനലുുുർുുലോയിൽുുമീ
തുുൽുുലിജിഷ(23),സൈബിൾുുടി
വി ലടകുനീഷുയൻുു വാലുയസുകുടു
കുനുുുമുുൽുുബിജ(ു43)എനുുിവ
ർുുകുുാണുപരുസുകുറുുതു.ലിജിഷ
ഡയുുടുുിൈഴിഞുു്വീടുുിസലകുു്സോ
വുൈയായിരുനുു.ുബിജുലചനപുുു
സോഡിൽുുസൈബിൾുുതൈരാറുപ
രിഹരിചുു്തിരിചുുുവരുൈയായി
രുനുുു.കവൈിടുു്4മസുണയാലട
യായിരുനുുുഅപൈടം.ഉടൻുുപ
ടുുണതുുിൽുുഡുയുടുുിയിലുണുുായി
രുനുു ലോലീസ് ഇരുവലരയും
സപരാനപുുുതാലുകുു്ആശുപനതുി
യിൽുു എതുുിചുുു. ഇരുവർുുകുുും
ൈാലിനാണുപരുസകുുറുുത.ു
ഇൻകസറ്്്ൌല്ട്ഷൻ
ഓൺകേൻലേഖനമത്്രം
സതഞുുിപുുലം:ഇൻകസറുു്ൌ
സുണുഷൻ വിദുയാർഥിൈൾകുുും
ലോതുജനങുുൾകുുുമായി ഓ
ൺകലൻസലഖനമതുുരംസം
ഘടിപുുികുുുനുുു.'ലൈാവിഡു
മഹാമാരികുുു സശഷമുളുു
സോൈം'എനുുതാണുവിഷയം.
അഞുുുറിനുംആയിരതുുിനു
മിടയിൽ വാകുുുൈൾ
ഉൾലുകുളുുുനുു സലഖനം
insightfoundation@gmail.comഎ
നുു വിലാസതുുിസോ
9847684673എനുുവാടുസ്ആ
പുനപുുറിസോ30നുമുപുുായി
അയകുുണം. സമുുാനാർഹർ
കുു് 2020,1010,505 വീതമുളുു
ൈാഷ്കുനപസുംസാഷുുുയപനുത
വും ലോലമൻസോയും നൽകു
ലമനുു് ഇൻകസറുു് ൈൾചറൽ
വിംഗുസൊ-ഓഡിസനറുുർനസീ
ഫു,ടി.പി.എംഎനുുിവർഅറി
യിചുുു.
വിതരണംടരയ്ത്
തലസശരി:സൈരളഇലകുനുറുുികുു
ൽവയർമാൻആൻഡുസുപുുർ
കവസസഴസു്അസോസിസയഷ
ലുനുുസനതുതുവതുുിൽലൊവിഡു
സാഹചരുയതുുിൽ ബുദുുിമുടുു്
സനരിടുനുു അംരങുുൾകുു് ഭ
ഷുുുയധാനുയൈിറുുുൈൾനൽൈി.
ജിലുുാ കവസ് നുപസിഡനുുു് ജി.
വി നിർമൽ ഉദുഘാടനം ലച
യുതു.കബജുപുതുകുുുടി,പി.
ആർ രാസരഷ്, ലൈ.പി സവണു
സോപാൽ,സി.വിസുസരഷ്എ
നുുിവർസംബനുുിചുുു.
ഒര്വയറ്ട്്ാംപദ്്തി
നനുുണുു:സോകുഡൗൺൈാലയ
ളവിൽസുുുുുഡനുുു്സോലിസ്ൈാ
ഡറുു്സംസുുാനലുതുടുുാലൈന
ടപുുാകുുുനുുഒരുവയറുടുുാംപദുു
തിനനുുണുുഹയർലസകുുൻഡ
റിസ്കുളിൽആരംഭിചുുു.പി.ടി.
എ.നപുസിഡനുുു്ടി.അനുപുകുമാ
റിൽനിനുു്നുപധാനഅധുയാപൈ
ൻഅബുബകുുർസിദുുിഖുംഎ
സ.്പി.ൈാഡറുു്ലൈ.ലൈ.ആദിതയു
യുംഭഷുുണലുപുതിൈൾഏറുുു
വാങുുി.സുവയംഭഷുുണംപാൈം
ലചയുതുൈഴികുുാൻനുപയാസമു
ളുുവലര ൈലുണുതുുി ഭഷുുണം
എതുുിചുുു നൽകുനുുതാണു പ
ദുുതി.സൈഡറുുുൈളുലടയും അ
ധുയാപൈരുലടയും വീടുൈളിൽ
നിനുു്ഭഷുുണലുപുതിൈൾസുവീ
ൈരിചുു് ആവശുയകുുാർകുു് എ
തുുികുുുനുു ചുമതല എസ്.പി.
സി.ഓെീസർലൈ.ഷിബുവിനാ
ണു.
ഭക്്ണൈിറ്്്നൽൈി
തിരുരങുുാടി:ലചറുമുകുു്നാടുുു
ൈാരയും കുടുുായമുയുലട ൈീഴിൽ
തിരുരങുുാടിനപുസ്കുുബുഅംര
ങുുൾകുു് ഭഷുുണ ൈിറുു് നൽൈി
മാനതുൈയായി.സൊവിഡു19യു
ലടപഷുുാതുുലതുുിൽഎലുുാസമ
ഖലയിലുംഇറങുുിഎതുുുനുുമാ
ധയുമ നപുവർതുുൈർകുുാണു സാ
മുഹയു സാംസൈ്ാരിൈ സസവന
സമഖലൈളിൽനശുസദുുയമായ നപു
വർതുുനങുുൾനടതുുുനുുലചറു
മുകുു് നാടുുുൈാരയും കുടുുായമു ഒ
നുുാം വാർഷിൈസതുുടനുബ
നുുിചുു്ഭഷുുണൈിറുു്വിതരണം
നടതുുിയത.ുനനുുനപുുുപഞുുായ
തുുിലനുുുസമുഹൈിചുുനിസലകുു്
ഭഷുുണൈിറുു്നൽൈിയുംമുഖയുമ
നതുുുിയുലടദുരിതാശയുാസനിധി
യിസല സംഭാവന നൽൈിയും
ഈകുടുുായമുമാതുൈയായി.
മഞ്്പ്്ിത്്ം;ച്പതിലോധ
ച്പവർത്്നംഊർജിതമാക്്ി
സപരാനപുുു:ചങുുസോതുു്നരുാമപ
ഞുുായതുുിൽപതുുിരികുുരഭാര
തുു്മഞുുപുുിതുുംവുയാപിചുുനുപ
സദശങുുളിൽനുപതിസോധനുപവർ
തുുനംഊർജുുിതമാകുുി.നുപസദ
ശലുതു120ഓളംൈിണറുൈൾ
സുലുറിസനഷൻ ലചയുതു, വീടു
ൈൾ സൊറും സോധവൽകുുര
ണംനടതുുി,പതുുിരികുുരഅ
ങുുാടിയിൽ വുയാപാരം സുുാപ
നങുുളിൽപരിസോധിചുുു,സോ
ധവൽകുുരണ നിർസുദുശങുുൾ
നൽൈി.പഞുുായതുു് നുപസിഡ
നുുു്ലീലലൈലൈ,ലഹൽതുു്ഇ
ൻസ്ലപകുറുുർനുപമീളഎടി,വാ
ർഡുലമപുുർജസയഷ്ലൈപിഎ
നുുിവർപലുങുടുതുുു.

നനുുണുു:നനുുണുുഹയർലസകുുൻഡറിസ്കുളിലലസുുുുുഡനുുു്ലപാ
ലീസ്സൈഡറുു്ആയഅഹലുയഎസ്എൽതയുുാറാകുുിയമാസ്കുൈ
ൾബാലുസുശുരിലപാലീസ്സുസുുുഷനിൽസബുു്ഇൻസ്ലപകുറുുർസ
ജ-ുഎം.ഏറുുുവാങുുി.തങുുളുലടലനുടയിസനർസുംലൈാവിഡ-ു19എ
നുുമഹാമാരിലയലചറുകുുാൻസോഡിൽരാവുംപൈലുംൈഠിനാ
ധുവാനംലചയുുുനുുലപാലീസുൈാർകുു്മാസ്കുൈൾനിർമിചുുുനൽ
കുൈയായിരുനുുു.സംസുുാനവുയാപൈമായിഎസ്.പി.സൈഡറുുുൈ
ൾവീടുുിലിരുനുു്ലൊണുു്നിരവധിസർഗുുാതുുൈനപുനൈുിയൈളിലുംമാ
സ്കുനിർമുുാണംസോലുളുുസനുുദുുസസവനങുുളിലുമാണു.

മപാലീസിനണിയാൻ
ൊസ്ക്ൊയിക്ട്്ിമ്പ്ാലീസ്

നനുുണുുഹയർസെകുുൻഡറിെക്ുൾഎെ.്പി.കാഡറുു്നിർമിചുു
മാെക്ുബാലുരേരിരസുുുുഷൻഇൻെപ്കറുുുർകു്ുറകമാറുനുുു.

വേലായുധൻപി.മുനുുിയുർ
സതഞുുിപുുലം:ലൈാവിഡു-19സോരനിർണയവു
മായിബനുുലുപുടുുനുപധാനജനിതൈപരിസോധ
നാസംവിധാനമായപിസിആർഉൾലുപുലടവി
വിധലടസുുുുുൈൾനുപതിെലമിലുുാതുുസസവനതുുി
നുതയുുാറാലണനുു്എസിഎംബി(അസോസി
സയഷൻഓഫുകുുിനികുുൽകമസുനൊബസോളജി
സുുുു്ആൻ്റുബസോലൈമിസുുുു്)ഭാരവാഹിൈൾസ
ർകുുാറിലനഅറിയിചുുതായുവാർതുുാകുറിപുുി
ലുലടവുയകുുമാകുുി. സൈരളതുുിലലകുുിനികുുൽ
ലാബുൈളിലും,ആശുപനുതിൈളിലും,ലമഡികുു
ൽഅനുബനുുവിദുയാഭുയാസസുുാപനങുുളിലും
സോലിലചയതുുവരുനുുആസോരയുനപുവർതുുൈരു
സടയുംഅധുയാപൈരുസടയുംരജിസുസുുുർഡുസംഘ
ടനയാണുഅസോസിസയഷൻഓഫുകുുിനികുുൽ
കമസുനൊബസോളജിസുുു ു്സ്ആനുുു്ബസോലൈമി
സുുുു്സ്(എസിഎംബി).ലൈാവിഡു-19നുപതിസോ
ധനടപടിൈളുമായിബനുുലപുുടുു്വിവിധസനുുദുു
നുപവർതുുനങുുൾസംഘടനആസുനുതണംലച

യുതുവരുനുുു.ഇതിലുനുുഭാരമായുൈഴിഞുുദിവ
സങുുളിൽസൊഴിസുകുടുജനകമനുതീലപാലീസി
ലുനുുസഹൈരണസുതുലടഎസിഎംബിലവാള
നുുുിയർമാരുംവിദുയാർഥിൈളുൾലുപുലടയുളുുസൊ
ഴിസുകുടുബസ്സുുുുാൻഡിലലബസുൈൾഅണു
വിമുകുുമാകുുുൈയുംലൊഴിലാളിൈൾകുുിടയിൽ
സോധവൽകുുരണംനടതുുുൈയുംലചയുതു.വി
വിധജിലുുൈളിൽസനുുദുുനുപവർതുുനതുുിനുത
യുുാറായവരുലടയുംഈരംരലുതുവിദഗുദുുരും
വിദയുാർഥിൈളുംഉൾലപുുലടഒരുലവാളനുുുിസയഴസു്
നുരുപുു് ഉണുുാകുുുൈയുംവിശദവിവരങുുൾസർ
കുുാരിനുസമർപുുികുുുൈയുംലചയുതിടുുുണുു്.മാനുത
മലുുസോകുഡൗൺസോളിസിയുമായിബനുുലുപു
ടുുഎസിഎംബിയുലടഅഭിനുപായങുുളുംനിർസുദു
ശങുുളുംസർകുുാരിനുംസൈരളസോകുഡൗൺ
ടാസ്കുസോഴുസിനുംഇതിസോടൈംസമർപുുിചുു
തായുംഭാരവാഹിൈളായലൈ.എംഷമീർ(നുപസി
ഡനുുു്),എം.സജിതുചനുദുുൻ(ലസനുൈടുുറി)എനുുി
വർവുയകുുമാകുുി.

പിസിആർമെസ്്്്്കൾപ്പതിഫലെില്്ാമത
ദസവനത്്ിന്തയ്്ാർ:എസിഎംബി

സാമ്ഹ്യഅട്ക്്ളയിലേക്്്
പേവ്യജ്്നങ്്ള്ംപച്്ക്്റിയ്ംകൈമാറി
സപരാനപുുു:സോകുഡൗൺുുൈാലതുു്ആരുംപടുുിണിൈിടകുുരുതുഎ
നുുലഷുുയുസതുുലടനപുവർുുതുുികുുുനുുസാമുഹയുഅടുകുുളയിസലകുു്
സോയിനുുു്ൈൗൺുുസിൽുുനപുവർുുതുുൈർുുപലവയുജുുനങുുളുംപചുുകുു
റിയുംകൈമാറി.രവ.യുപിസ്കുുുളിൽുുനുപവർുുതുുികുുുനുുസപരാ
നപുുുനരുാമപഞുുായതുു്സാമുഹയുഅടുകുുളയിസലകുു്ലൊയിലാണുുി
സമഖലസോയിനുുു്ൈൗൺുുസിൽുു നുപവർുുതുുൈരാണുപലവുയജുുന
ങുുളുംപചുുകുുറിയുംനൽുുൈിയതു. നുരാമപഞുുായതുു് നുപസിഡനുുു്
ലൈ.എം.റീന,കവസ്നുപസിഡനുുു്ലൈ.പി.രംരാധരൻുുനപുുുയാർുു
എനുുിവർുു സചർുുനുു് സാധനങുുൾുു ഏറുുുവാങുുി. സോയിനുുു് ൈൗ
ൺുുസിൽുുനപുവർുുതുുൈരായലൈ.പി.രസമശൻുു,ലൈ.ഹരീഷ,്ജി.എസ്്
നപുശാതുു്ലാൽുു,പി.രൺുുസദവുനരുാമപഞുുായതുുംരംഅബുുുറഹുുാൻുു
പുതുുൻുുപുരയിൽുുഎനുുിവർുുസംബനുുിചുുു.

രപരാപപുുുപഗുാമപഞുുായതു്ുൊമുഹയുഅടുകുുളയിരെകു്ുസോയി
ൊണുുിരമഖെരോയിനുു്ുകൗണുുെിൽുുപപുവർുുതുുകരാണുപെവയു
ജുുനങുുളംുപചുുകുുറിയംുറകമാറുനുുു

സതഞുുിപുുലം: ജിലുുാ അതിർ
തുുിൈളിൽസുരഷുുാപരിസോ
ധനൈൾ ശകുുമാകുുുനുുതിനു
പൈരംഅതിർതുുിൈൾഅടചുുി
ടരുലതനുുു അബുുുൽ ഹമീദു
എംഎൽഎ.സൊഴിസുകുടു,മല
പുുുറം ജിലുുാ അതിർതുുിൈൾ
അടചുുതിലനതുടർനുു്ഇരുജി
ലുുാൈലകുറുുർമാർകുു്നൽൈിയ
ൈതുുിലുലടയുംസോണിലുലട
യുംആവശുയംഉനുുയിചുുു.ലൈാ
വിഡു-19വുയാപനതുുിലനതട
യുനുുതിനുസവണുുിസോകുഡൗ
ൺ നുപഖുയാപിചുുതിലുനുു ഭാരമാ
യിജിലുുാ ഭരണകുടംനടതുുു
നുുപഴുതടചുുസുരഷുുാനുൈമീൈ
രണങുുസോടുജനങുുൾസഹൈ
രികുുുനുുുണുു്.എനുുാൽഅതി
നിടയിൽ മലപുുുറം-സൊഴി
സുകുടുജിലുുാഅതിർതുുിൈൾ
പങുുിടുനുുവളുുികുുുനുു്നിസോ
ജൈമണുുലതുുിലലസചസലനുപുു,
വളളികുുുനുു് നുരാമ പഞുുായ
തുുുൈളിലല സൊഴിസുകുടു ജി
ലുുാ അതിർതുുിൈൾ ഭുരിഭാര
വുംഇനുുലലപുലർലുചുമുതൽ
അടചുു് പുടുുിയിടുുുണുു്.സുരഷുുാ
നുൈമീൈരണങുുൾ ശകുുമാകുുു
നുുതിലുനുുഭാരമായാണുഇതുു
രതുുിലുളള നുൈമീൈരണങുുൾ
സൊഴിസുകുടുജിലുുാഭരണകുട
തുുിൻ്ലറ നടപടിലയനുു് മന
സിലാകുുുനുുു.സദശീയപാതയി

ലുലടമാനതുസമഅതയുാഹിതഘടുു
ങുുളിൽ നുരാമീണ വാസിൈൾ
കുുും ലൈ.എസ്.ഇ.ബി ജീവന
കുുാർകുുുംനിലവിൽഅസുങു
ടുുും ഇസുങുടുുും യാനുത ലചയുുാ
നാവുലവനുുും ജിലുുൈലള ബ
നുുിപുുികുുുനുു പാറകുുടവുപാ
ലം,പുലുുികുുടവുപാലം,മുകുു
തുുകുുടവുപാലം,സിൽകുു്പാ
ലം എനുുിവൈളാണു ഇനുുലല
മുതൽഅടചുുതു.സചസലനുപുു,വള
ളികുുുനുു് പഞുുായതുുു നിവാ
സിൈൾകുു് അതുയാവശുയ ഘടുു
ങുുളിൽആശുപനുതിയിൽസോ
വണലമങുുിൽസൊഴിസുകുടുജി
ലുുയിലലആശുപനതുിൈളിസലകുു്
ഈപാലങുുൾവഴിയാണുഎ
ളുപുു മാർരം. പാലങുുലളലുുാം
അടചുു്പുടുുിയതിനാൽഅതുയാ
ഹിത സമയങുുളിൽ സദശീയ
പാതഇടിമുഴികുുൽവലരചുറുുി
കുുറങുുിസവണംലഷുുുയസുുാന
ലതുുതുുാലനനുുുംഎംഎൽഎ
ൈതുുിൽ വുയകുുമാകുു . ജിലുുാ
അതിർതുുിയിലല പാലങുുൾ
അടചുു്പുടുുുനുുതിനുപൈരംസു
രഷുുാ പരിസോധന ശകുുമാ
കുുി ലോതുജനങുുൾകുുുണുുാ
വുനുുഅതുയവശുയസംവിധാന
ങുുൾകുു്മാർരതടസംഒഴിവാ
കുുാനുളുു നടപടിസുവീൈരികുു
ണലമനുുുമാണു എംഎൽഎ
ആവശുയലുപുടുുു.

ജില്്ാഅതിർത്്ിൈൾഅെച്്ിെര്ടതന്്്
അബ്്്ൽഹമീദ്

സതഞുുിപുുലം:സചസലനുപുുസദവ
ൈിയമുുൊർമസിസൊലളജുമ
ലപുുുറംജിലുുാപഞുുായതുുിനാ
യി1600കുപുുിസാനികുറുസർ
നിർമിചുു് നൽൈി. ലൊസോണ
കവറസ്സോൈലുതുമുഴുവൻ
ഭീതിയിൽആഴുതുുുനുുപശുുാ
തുുലതുുിലാണുസാനികുറുസ
ർനിർമാണതുുിനു സുനപരൈമാ
യതു.ഓസോവിദുയാഭുയാസസുുാ
പനങുുൾകുുുംസാമുഹുയനനുു
യകുുു്സവണുുിഒരുപാടുൈാരയുങുു
ൾ ലചയുുാനുലുണുനുു ഉതുുമ
സോദുുുയ തുുിൽ വിശുവസികുുു
നുുസുുാപനമാണുസദവൈിഅ
മുു ലമസുമുറിയൽഇൻസുുുുിറുുുയു
ഷൻസ്.ലൊസോണകവറസ്
വുയാപൈമായിതുടങുുിയ'ഘടുും
മുതൽഹാൻഡുസാനികുറുസ
ർ ലഭികുുാൻ ഇലുുാതുു അവ
സുു വരിൈയും ഉളുുതിനു ത
ലുനു ലൊളുുലാഭം ഈടാകുുു
നുുസാഹചരുയതുുിലാണുസദവ
ൈിഅമുുലമസുമുറിയൽസൊ
ലളജുഓഫുൊർമസിയിലലഅ
ധുയാപൈരും വിദുയാർതുുിൈളും
സവൾഡുലഹൽതുു്ഓർരകന
സസഷൻനിയമങുുൾപാലിചുുു

ലൊണുു്സാനികറുുസർനിർമി
ചുുതു.സചസലനുപുുയിലല വിവിധ
സർകുുാർസുുാപനങുുൾലഹ
ൽതുു്ലസനുുുറുൈൾ,ലപാലീ
സ് സുസുുുഷൻ, പഞുുായതുു് ഓ
െീസ്വിസുലുജുഓെീസ്കുഷി
ഓെീസ്, ബാങുുുൈൾ, ലൈഎ
സ്ഇബി, സൊഴിസുകുലുടുയും,
ൈാലികുുറുു്യുണിസവഴസുിറുുിയി

ലലയും മീഡിയ ലസൻറുൈൾ
തുടങുുിയ വിവിധ സുുാപന
ങുുളിൽ ലോതു ജനങുുളുലട
യും ഇവിടങുുളിൽ സോലിലച
യുുുനുുജീവനകുുാരുലടയുംസു
രഷുുയുകുുുസവണുുിസൗജനുയമാ
യിസാനികുറുസർഇതിനൈം
വിതരണം ലചയുതിരികുുുൈ
യാണു.തിരുരങുുാടിതാലുകുു്

ആശുപനതുിഅടകുുമുളുുവിവി
ധആശുപനുതിൈൾകുുുംസൗജ
നയുമായിനൽൈി.എകുകസസ്
ഡിപുുാർടുു്ലമനുുു്വഴിലഭുയമാകുുി
യസ്പിരിറുു്ഉപസോരിചുു്300
കുപുുിസാനികുറുസർനിർമിചുു്
നൽൈി.
ഇനുുലല 1600 കുപുുി സാനി
കുറുസറുംനിർമിചുു്നൽൈി.മ
ലപുുുറംജിലുുാപഞുുായതുു്ആ
സോരയുസുുുുാൻഡിങുു്ൈമുുറുുിലച
യർമാൻവി.സുധാൈരൻൊ
ർമസിസൊലളജുകവസ്നപുിൻ
സിപുുാൾസോ.സിബിജുവിൽ
നിനുു്ഏറുുുവാങുുി.സദവൈിഅ
മുു ലമസുമുറിയൽഇൻസുുുുിറുുുയു
ഷൻസ്മാസനജർഎം.നാരായ
ണൻ,അസിസുുുുനുുു്മാസനജർമാ
രായസുസരഷ്വി,നശുീഹരിലൈ.
ആർ,അധുയാപൈരായലൈആ
ർവിമൽ,മുദുൽസോഹൻ,ലൈ
ഐശുവരുയ, പി ഷാൻ്റിയ, എ
സ്.ദുശുയ,ലാബുലടകുനീഷുയൻ
ടി സുനീഷ്., ഓെീസ് ജീവന
കുുാരായഎൻസുസരഷ്,പിഉ
ണുുികുഷണർ, വി സജീഷ് എ
നുുിവർ സനുുിഹിതരായിരു
നുുു.

ദേവകിഅമ്്മെദ്മ്റിയൽഫാർെസിദോമെജ്
1600ക്പ്്ിസാനിറ്റ്സർനിർെിച്്്നൽകി

മെപുുുറംജിലുുാപഞുുായതു്ുആരോഗയുസുുുുാൻഡിങു്ുകമുുറുുിസെയ
ർമാൻവി.സുധാകരൻരേവകിയമുുഫാർമെിരോസളജുറവെ്
പപുിൻെിപുുാൾരോ.െിബിജുവിൽനിനു്ുൊനിററുുെർഏറുുു
വാങുുുനുുു.

തലസശരി:തിരുവങുുാടുരവ.ഹയർലസകുുൻഡറിസക്ുളിലലസുുുുു
ഡനുുു്ലോലീസ്ൈാഡറുുുൈളുലടആഭിമുഖുയതുുിൽതലസശരിനരര
സഭയുകുുുംലോലീസുൈാർകുുുംമാസ്കും,സാനികുറുസറുംനൽ
ൈി.നരരസഭയുകുുുസവണുുിലചയർമാൻസി.ലൈരസമശനുംലോ
ലീസിനുസവണുുിസി.ഐസനൽകുമാറുംഏറുുുവാങുുി.എസ്.പി.
സിയുലടജിലുുാസൈനുദുുതുുിൽനിനുുുംഅധുയാപൈരിൽനിനുുുളുു
നിർസദശങുുളും,അസതസോലലസവുതുുംആശയങുുളുംഉപസോരി
ചുുാണുസൈഡറുുുൈൾലൊവിഡുൈാലതുു്ൈർമനിരതരാവുനുുതു.
ചിനതുരചന,ൈരൈൗശലവസത്ുകുുളുലടനിർമാണം,പുസത്ൈപാ
രായണം,ഭാഷാപരിചയലുപുടൽ,വുയതുയസ്തഭഷുുണസാധനങുു
ൾഉണുുാകുുൽ,വാനനിരീഷുുണം,നുപകുതിയിലലഅപുർവദുശുയ
ങുുൾപൈർതുുൽഇങുുലനതുടർനുു്സോകുനുുുഇവരുലടനുപവർ
തുുനസമഖല.ഓസോദിവസവുംനിർസദശിചുുചുമതലൈൾപുർ
തുുിയാകുനുുമുറയകുു്ഓൺകലനായിഅയചുു്അതിലനുുുവയുകുു
തഉറപുുാകുുുൈയുംസവണം.

സ്്്്്ഡന്്്്ടോേീസ്മാസ്ക്ംസാനിക്റ്സറ്ംനൽൈി

തിരുവങുുാടുഗവ.ഹയർസെകുുൻഡറിെക്ുളിസെസുുുുുഡനു്ുുസൊെീ
െ്കാഡറുുുകൾമാെക്ംുൊനിററുുെറംുവിതരണംസെയുുുനുുു

ടെയ്സ്ബ്ക്്്ലോസ്്്്്:
പഞ്്ായത്്്
ജീവനക്്ാരടനതിലര
പരാതി
സതഞുുിപുുലം:യുഡിഎഫുസന
താകുുലള അപൈീർതുുിലുപുടു
തുുി ലെയുസ് ബുകുുിൽ സോ
സുുുുിടുുസതഞുുിപുുലംപഞുുായതുു്
ഓെീസ് ജീവനകുുാരലനതിസര
പരാതി.സതഞുുിപുുലം നുരാമപ
ഞുുായതുു് ഓെീസിലല എൽ
ഡി കുുർകുു് സനുപിലനതിസര
യാണു ആസുഷുപം. സതഞുുിപുു
ലംപഞുുായതുു്യുതുു്ലീഗുനപു
സിഡനുുു്പി.െിസോസ,്ലസനൈുടുു
റിഎംലൈഎംസാദിഖുഎനുുി
വരാണുനുരാമപഞുുായതുു്ലസ
നുൈടുുറികുു് പരാതി നൽൈിയതു.
നപുതിപഷുുസനതാവുരസമശുലച
നുുിതുുല, ഉപസനതാവു സോ- 
എം.ലൈമുനീർ,ലൈ.എംഷാജി
എംഎൽഎ എനുുിവലര അപ
ൈീർതുുിലപുുടുതുുുനുുവാകുുുൈ
ൾ ലെയുസ് ബുകുുിൽ സോസുുുു്
ലചയുലതനുുാണു ആസുഷുപം .
ഓെീസ്സമയതുുാണുകുറുുൈര
മായ കുതുയം നിർവഹിചുുലത
നുുും സർകുുാർ ജീവനകുുാർ
സോഷയുൽമീഡിയയിൽരാനടുുുീ
യഇടലപടൽനടതുുിയതായും
പറയുനുുു.വുയകുുിപരമായിസത
സോവധംലചയുുുനുുരീതിയിലും
അവരുലട രാനുടുുീയ സംഘടന
ലയഇൈഴതുുുുനുുരീതിയിലുംഭ
രണപഷുുപാർടുുിയുലടവകുുാ
വായിസനുപുടിതസോൽഎനുു
ലെയുസ്ബുകുു്ഐഡിയിൽ
നിനുു് നിരതുുരമായി ഇടലപടു
ൈയും ഒരു നുപസുതയൈ രാനുടുുീയ
പാർടുുിയുലട നുപചാരണ നുപവർ
തുുൈനായാണുസോസുുുുുൈൾനപു
തുയഷുുലുപുടുനുുലതനുുും.ഇകുുാ
രുയതുുിൽ അസുനവഷണം നട
തുുിനടപടിസുവീൈരികുുണലമ
നുു്യുതുു്ലീഗുനൽൈിയപരാ
തിയിൽആവശയുലപുുടുു.ു

വീട്്മ്്മാര്ടെവിഷ്കൈനീട്്ം
ദ്രിതാശ്വാസനിധിയിലേക്്്
കുറുുയുാടി:കുനുുുമുുലിലലവീടുുമുുമാർഅവരുലടവിഷുകൈനിടുുംമു
ഖുയമനുതുുിയുലടദുരിതാശുവാസനിധിയിലലകുു്സംഭാവനനൽൈി.
ജനാധിപതുയമഹിളാഅസോസിസയഷൻകുനുുുമുുൽവിസുലുജുൈ
മുുറുുിയാണുയുനിറുുുൈളിൽനിനുു്വിഷുകൈനിടുുംസശഖരിചുു്ദുരി
താശുവാസനിധിയിലലകുു്സംഭാവനനലുൈിയതു.സംഭാവനഅ
സോസിസയഷൻസംസുുാനകവസ്നുപസിഡനുുു്ലൈലൈലതിൈ
ലയകുനുുുമുുൽവിസലുുജുലസനൈുടുുരിരാധിൈചിറയിൽഏൽലപുിചുുു
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തിര്മോണമത്്ണിഉമപക്്ിച്്്മങ്്ാട്്്ഭട്്തിേിയാപത്യായി
ബിനീഷ്മള്്്ശേരി
രൊട്്യം:തിര്വാറന്്്ളയപ്്ന്ഓണ
സദയ്ാവിഭവങ്്ൾരോണിയിലകൊ
ണ്്്രോയിര്ന്്ക്ൊരനല്്്ർ്്െങ്്ാട്്്
ഇല്്ംഎം.ആർ.നാരായണഭട്്തിരി(െ
ങ്്ാട്്്ഭട്്തിരി-70)അന്്രിച്്്.രണ്്്ര
തിറ്്ാട്്ിലധികൊയിരൊട്്യംക്ൊര
നല്്്ർെങ്്ാട്്ില്്കത്്കടവിലനിന്്്ം
ചിങ്്ൊസത്്ികലതിര്രോണനാളി
ലആറന്്്ളരക്്പത്ത്്ിരലക്്്ഓണ
സദയ്യക്്്്ള്്വിഭവങ്്ൾ്്രരമ്്രാഗ
തരീതിയിലജലൊർഗംകൊണ്്്രോ
ക്ന്്തിര്രോണരത്്ണി നയിച്്ിര്
ന്്ത്ഇരദ്്ൈൊണ.്ഓണനാള്കളികല
ഐതിൈയ്കപ്്ര്െയില21വർഷൊയി
രോണിരയറിയക്ടം്ബകാരണവരാ
യഭട്്തിരിഇനിചരിപത്ത്്ിക്്്ഭാഗം.
സംസ്കാരംക്ൊരനല്്്ർ്്വീട്്്വള

പ്്ില്്നടത്്ി.കൊല്്ാട്സർ്്വീസ്സൈ
കരണബാങ്്്മ്ന്്ൊകനജരാണ.്ഭാരയ്:
പര്സന്്ക്ൊരി(രഞ്്ാബ്നാഷണല്്
ബാങ്്്മ്നഉരദ്ോഗസ്്).െക്്ൾ്്:അ
ന്പ്(ബംഗള്ര)്,നെിത(കടക്രോ
രാർ്്ക്്്,തിര്വനന്്പ്രം)
തിര്രോണത്്രലന്്്രത്്നംതിട്്

രൊഴരഞ്്രികാട്്്രില്്നിന്്ാണ്എ
ല്്ാവർ്്ഷവം്തിര്രോണരത്്ണി
ആറന്്്ളയക്്്്പ്റകപ്്ട്ന്്ത.്ഇതിന്
മ്രന്്ടിയായിെങ്്ാട്്്നാരായണഭട്്
തിരിക്ൊരനല്്്ർ്്െങ്്ാട്്്ഇല്്ത്്്നി
ന്്്ംഅകമ്്ടിവള്്ൊയച്ര്ളന്്വ
ള്്ത്്ില്്ജലൊർഗംകാട്്്രിലഎ
ത്്്കയാണ്രതിവ.്െങ്്ാട്്്കടവില
നിന്്്ംെീനച്്ിലാറ്്ികലത്്ിത്ടർ്്ന്്്
രവമ്്നാട്്്കായലില്കടയം്രമ്്യാറ്്ി
ല്കടയ്ൊയിര്ന്്്കാട്്്രിരലക്്്ള്്

യാപത്.
ചിങ്്ത്്ികലതിര്രോണത്്ിന്മ്

ന്്്ദിവസംമ്നപ്ക്ൊരനല്്്രില
നിന്്്ംപര്രത്യകംതയ്്ാറാക്്ിയവള്്
ത്്ില ഭട്്തിരിപ്ഴയം്കായലം്കട
ന്്്പ്രാടംനാളിലആറന്്്ളസപത്
ത്്ികലത്്ിഅവികടതങ്്ിയരശഷം
രിരറ്്ന്്്രക്്പത്ത്്ിലകയറാകതഉ
പത്ാടദിവസംഉച്്രോകടകാട്്്രികല
ത്്്ം.ഹവകിട്്്ഓണസദയ്യ്ക്്്ള്്
വിഭവങ്്ള്ൊയിതിര്രോണര്ത്
ണിയിലഭട്്തിരികയറം്.രള്്ിരോട
ങ്്ള്കടഅകമ്്ടിരോകടആചാരപര്
കാരംതിര്രോണദിവസംപ്ലർകച്്
ആറന്്്ളരക്്പത്ക്്ടവിലഎത്്ിരാ
ർഥസാരഥികയവണങ്്ിവിഭവങ്്ൾ
സെർപ്്ിക്്്ം.അരന്്ദിവസംരക്്പത്
ത്്ിലനടക്്്ന്്എല്്ാചടങ്്്കളി

ലം്ഭട്്തിരിരകങ്്ട്ക്്്കയം്കച
യത്ിര്ന്്്.
അത്്ാഴപ്ജയക്്്്രശഷംകചലവ്

കഴിഞ്്്െിച്്ംവന്്രണക്്ിഴിആറ
ന്്്ളയപ്്ന്സെർപ്്ിച്്്തിരികകക്ൊ
രനല്്്ർൊങ്്ാട്്ില്്രത്്ക്്്െടങ്്്ക
യായിര്ന്്്21വർഷകത്്രതിവ.്നാ
രായണഭട്്തിരിയ്കടഅന്ജനബാ
ബ്ഭട്്തിരിയായിരിക്്്ംഇനിെങ്്ാട്്ി
ല്്ത്്്നിന്്്ംആറന്്്ളയിരലക്്്തിര്
രോണരത്്ണിനയിക്്്ക.

കുമാരനലുുുർ മങുുാടുു് കടവിൽ നിനുു്
നാരായണഭടുുതിരിതിരുവോണവതുു
ണിയിൽകാടുുുരിവേകുു്പുറപപുുടുനുുു.
(ഫയലചിപത്ം)

ജേക്്ബ്ജോമസിനെതിജേ
കര്ൈംരര്ാഞ്്്ജൈനസട്ത്്്
തിര്വനന്്പ്രം:അനധിക്തസേ്ത്്്
സമ്്ാദനവ്ൊയിബന്്കപ്്ട്്്വിജില
നസ്മ്നഡയറകറ്്്ർരജക്്ബ്രോെ
സികനതിരരഹപ്കംപബ്ാഞ്്്രകകസട്
ത്്്.ഇതിന്ള്്അന്െതിഇന്്കലസ
ർക്്ാർനലകിയിര്ന്്്.രെയ്31ന്അ
രദ്്ൈംവിരെിക്്ാനിരികക്്യാണ്നടര
ടി.ഹപ്കംപബ്ാഞ്്്എഫ്ഐആർരജി
സ്്്്ർ കചയത് രശഷം രകസ്വിജിലന
സിന്ഹകൊറണംഎന്്ാണ്ഉത്്ര
വ.്
തെിഴ്നാട്്ികല രാജരാളയത്്്

2001ല50.33ഏക്്ർ്്ഭ്െിവാങ്്ിഎന്്
രരാതിയിലാണ്രകസ.്തെിഴന്ാട്്ികല
ബിനാെിസേ്ത്്്ഇടരാടില രജക്്ബ്
രോെസികനതികര അരന്േഷണം നട
ത്്ാനസർക്്ാർരനരരത്്ഉത്്രവി
കട്്ങ്്ിലം്അരദ്്ൈംഹൈര്ക്ടതിയി

ലനിന്്്ംരസ്്്്വാങ്്ിയിര്ന്്്.സേ്ത്്്
വിവരങ്്ൾ കവളികപ്്ട്ത്്ിയരപ്്ൾ
രാജരാളയകത്്ഭ്െിക്്ാരയ്ംസർക്്ാ
രിലനിന്്്െറച്്്വകച്്ന്്്ംഅത്അന
ധിക്തൊയിസമ്്ാദിച്്താകണന്്്ൊ

ണ്ഹപ്കംപബ്ാഞ്്്കകട്്ത്്ിയത.്
തെിഴന്ാട്്ികല ഭ്െികയപ്്റ്്ി തക്്്

"പസ്ാവ്കൾകക്്പ്്ംനീന്്്രപ്്ൾ'എ
ന്്പ്സത്കത്്ിലരജക്്ബ്രോെസ്
രരാെർശിക്്്ന്്്ട്്്.ത്ടർന്്്ഈഭ്
െിഅനധിക്തസേ്ത്്ായികാണണ
കെന്്്ഹപ്കം പബ്ാഞ്്്ശ്രാർശനല
കി.
ത്ടർച്്യായചട്്വിര്ദ്്പര്വർത്്ന

ങ്്ൾച്ട്്ിക്്ാണിച്്്രജക്്ബ്രോെ
സികന എഡിജിരിയായി തരംതാ
ഴത്്്ാന രകപദ്്്ര്ത്ട്ശ്രാർശ കച
യ്്ാനജന്വരിയിലസർക്്ാർതീര്ൊ
നിച്്ിര്ന്്്.
1985ബാച്്്ഐരിഎസ്ഓഫിസറാ

ണ്രജക്്ബ്രോെസ.്സർക്്ാരികന
വിെർശിച്്്, അന്െതിയില്്ാകത പ്
സത്കകെഴ്തി, പ്സത്കത്്ില സർ

വീസ്രൈസയ്ങ്്ൾകവളികപ്്ട്ത്്ിത്
ടങ്്ിയകാരണങ്്ളാല2017ഡിസംബ
ർമ്തലസസക്രനഷനിലായിര്ന്്്.
ഇതിനികടസേ്യംവിരെിക്്ലിന്അ
രരക്് നലകികയങ്്ിലം് സർക്്ാർ
നിരസിച്്്. അരദ്്ൈം അഡെ്ിനിസ്
രപ്ടറ്്ീവ്ഹപ്ടബയ്്ണലികനസെീരിച്്
ര്പ്ൾതിരികച്്ട്ക്്ാനായിര്ന്്് ഉ
ത്്രവ.് ഇത് സർക്്ാർ നടപ്്ാക്്ി
കയങ്്ിലം് കൊർണ്ർ കെറ്്ല ഇന
ഡസപ്ട്ീസ് കചയർൊനം് ൊകനജിങ്
ഡയറകറ്്്റം്എന്്അപര്ധാനതസത്ി
കയാണ്നലകിയത.്
പ്തിയരകകസട്ത്്രോകടരജക്്

ബ്രോെസികനവീണ്്്ംസസക്രനഡ്
കചയ്്ാന്ള്്വഴികോര്ങ്്ി.അങ്്കന
കയങ്്ിലസസക്രനഷനകാലത്്ായി
രിക്്്ംവിരെിക്്ല.

അവധിക്തസേ്ത്്്

<രകകസട്ത്്ത്കെയ്31ന്വിരെിക്്ാനിരിരക്്

സർ്്വകലാശാലാ
പേീക്്ാവടത്്ിപ്്്
പക്മീകേിക്്ാൻസമിതി
തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്
മ്ലംഅവതാളത്്ിലായസ
ർ്്വകലാശാലാരരീക്്ാനട
ത്്ിപ്്് പക്െീകരിക്്്ന്്തിന്
സർ്്ക്്ാർ്് സെിതികയ നി
രോഗിച്്്. അധയ്യന നഷ്്
വം്രരീക്്ാനടത്്ിപ്്്ംപക്
െീകരിക്്ലാണ്ആസ്പത്ണ
രോർ്്ഡ്അംഗംരോ. ബി.
ഇകബ്ാല്് അധയ്ക്്നായ
ആറംഗ സെിതിയ്കട ദൗ
തയ്ം.
അധയ്യന നഷ്്വം് രരീ

ക്്ാ നടത്്ിപ്്്ം പക്െീകരി
ക്്ണകെന്്് ഉന്്ത വിദയ്ാ
ഭയ്ാസവക്പ്്് നിർരദശിച്്്.
ഒരാഴച്യക്്്കം സെിതി റി
രപ്്ർ്്ട്്്സെർ്്പ്്ിക്്ണം.എം
ജിസർ്്വകലാശാലഹവസ്
ചാന്്സലർ്് രോ. സാബ്
രോെസ,്രകരളസർ്്വകലാ
ശാലരപ്രാവിസിരോ.അജ
യക്ൊർ്്, കണ്്്ർ്് സർ്്വക
ലാശാലസിന്്ഡിരക്്റ്്്അം
ഗംരോ.നിഷാന്്്,കാലിക്്
റ്്് സർ്്വകലാശാല രരീക്്
കണ്്രപ്ോളർ്് രോ. സി.സി.
ബാബ,്കകടിയ്ഡീന്്രോ.
വ്ദ്് നായർ്്എന്്ിവരാണ്
അംഗങ്്ൾ്്.

രൊവിഡം് രോക് ഡൗ
ണം് രരീക്്ാ നടത്്ിപ്്് ഉ
ൾ്്കപ്്കടഅക്്ാദെിക് പര്വ
ർ്്ത്്നങ്്കള താളം കതറ്്ി
ച്്്.സ്ക്ൾ്്,സർ്്വകലാശാ
ലഎന്്ിവയ്കടവിവിധര
രീക്്കൾ്്ൊറ്്ിവച്്്.ജ്ണി
ല്് പ്തിയ അധയ്യന വ
ർ്്ഷം ത്ടങ്്ാനാവ്രോ എ
ന്് ആശങ്് നിലനില്്ക്്്
ന്്്.ഡിപഗ്ിക്്ാസ്കളികലര
രീക്്കൾ്്ഇനിയം്പ്ർ്്ത്്ീ
കരിക്്ാന്ട്്്.മ്ലയ്നിർ്്ണ
യവം് ഫലപര്ഖയ്ാരനവം്
ഹവകിയരോകട വിദയ്ാഭയ്ാ
സരെഖലപര്തിസന്്ിയിലാ
ണ.്
സാൈചരയ്ങ്്ൾ്് നിയപന്്്

ണവിരധയൊയാല്്കെയ്ര
ക്തിരോകട രരീക്് ത്ട
ങ്്ാനാണ് സർ്്ക്്ാർ്് ആ
രോചിക്്്ന്്ത.്ഇത്സംബ
ന്്ിച്്വിശദൊയറിരപ്്ർ്്ട്്്
സെിതിനലകം്.രരീക്്ാന
ടത്്ിപ്്്പക്െീകരണത്്ികോ
പ്്ം ഇത്്രം സാൈചരയ്ങ്്
കളഅതിജീവിക്്ാന്്സ്്ാര
നങ്്ൾ്്ഭാവിയില്്ഹകകൊ
രള്്ട്് നടരടികൾ്് സംബ
ന്്ിച്്്ംരഠനംനടത്്്ം.

പേരക്്്ട്്ിയ്ടെകൈനീട്്ം
ദ്രിതാശവ്ാസനിധിക്്്
തിര്വനന്്പ്രം:മ്ഖയ്െപന്്്ിരിണറാ
യിവിജയക്്്രരരക്്്ട്്ിഇഷാന്വി
ഷ്വിന്ഹകനീട്്ംകിട്്ിയത്3,510ര്
ര.ആത്കമ്ഖയ്െപന്്്ിയ്കടദ്രിതാ
ശേ്ാസനിധിയിരലയക്്്്നലകി.ഇന്്
കലസർക്്ാരിക്്്വാർത്്ാക്്്റിപ്്ി
ലാണ്ഇഷാക്്്രരര്വന്്ത.്ഇഷാ
ന,ക്്ിഫ്ൈൗസ്എന്്്ൊപത്രെഅതി
ലരരാെർശിച്്ിട്്്ള്്്.മ്ഖയ്െപന്്്ിയ്
കടെകൾവീണയ്കടെകനാണ്ഇഷാ
ന.
വിഷ്വിന്ഹകനീട്്ംകിട്്്ന്്ത്ദ്

രിതാശേ്ാസനിധിയിരലക്്്കൊവിഡ്

പര്തിരോധത്്ിന് സംഭാവന കചയ്്
ണകെന്്് മ്ഖയ്െപ്ന്്ി വാർത്്ാസ
രമ്്ളനത്്ില അഭയ്ർഥിച്്തികന
ത്ടർന്്്വിദയ്ാർഥികൾഉൾകപ്്കട
യ്ള്്വരില നിന്്്ള്് ഹകനീട്്ം
വന്്്കൊട്്ിരിക്്്കയാകണന്്്
മ്ഖയ്െപന്്്ിയ്കടഓഫീസ്അറിയിച്്്.

മറ്്്വിഷ്കക്്നീട്്ം:
അഹദ്േത് റാം, തിര്വനന്്പ്രം
~2,556
ആദിതയ് ലക്്്െി, തിര്വനന്്പ്രം

~2,025

ദ്രിതാശവ്ാസനിധി
മ്ര്ന്ക്്വികസനരൊർ്്പ്്രറഷന്്
കചയർ്്ൊന്്ആർ്്.ബാലക്ഷണരി
ള്്ഒര്ലക്്ംര്ര
മ്തിർ്്ന്്അഭിഭാഷകന്്രാരകഷ്ദേ്ി
രവദിഅഞ്്്ലക്്ംര്ര
ഹൈര്ക്ടതി റിട്്. ജഡജ്് ജസ്്്്ിസ്
ആർ്്.രാരജപദ്്്ബാബ്രണ്്്ലക്്ം
മ്തിർ്്ന്് അഭിഭാഷകനം് മ്ന ജ
ഡജ്ിയ്ൊയവി.ഗിരിരണ്്്ലക്്ം.

ഹോ ഡൗ ണി ഹല ക്്് 
വ ന്് ഹോ റി യി രല 
അ ഞ്്് രക യ് സ ്മ ദയ്ം
ഹോ ഷ ണം ഹോ യി 
തിര്വനന്്പ്രം:ആറ്്ിങ്്ല
കബവറ്ിജസ്രൊർപ്്രറഷന
രോഡൗണിരലക്്്കൊണ്്്വ
ന്്രോറിയിലനിന്്്അഞ്്്
കകയ്സ്െദയ്ംരോഷണംരോ
യി.ൊെംകരരപ്ോൾരമ്്ിന്മ്
ന്്ിലഒത്ക്്ിയിട്്ിര്ന്്ര
ണ്്്രോറികളിലഒന്്ിലണ്
രോഷണംനടന്്ത.്രോറിയ്
കടടാർരോളിനക്ത്്ിക്്ീറി
യനിലയിലാണ.്
രോഡൗണിരലക്്്രോറിക

കളത്്ിയസെയത്്ാണ്രോ
ക്ഡൗണപര്ഖയ്ാരിച്്ത.്അ
ന്്്മ്തലനിരവധിരോറിക
ൾആറ്്ിങ്്ലിലകിടക്്്കയാ
ണ.്നിരവധിരോറികൾൊെം
നാളിരകരരൊംപ്്കസ്ിന്സ
െീരൊണ്ഒത്ക്്ിയിട്്ിരിക്്്
ന്്ത.്കരരപ്ോൾരമ്്ിന്മ്
ന്്ിലരട്്്രോറികൾൊപത്
രെഉട്്ായിര്ന്്്ള്്്.
ഇന്്കലരാവികലയാണ്

രോഷണംനടന്്തായിപശ്ദ്്
യിലകപ്്ട്ന്്ത.്ത്ടർന്്്രോ
റിജീവനക്്ാർആറ്്ിങ്്ല
കോലീസിലരരാതികപ്്ട്്ിട്്്
ട്്്.രമ്്ിന്എതിർവശകത്്
വയ്ാരാരസ്്ാരനത്്ികലസി
സിടിവിദ്ശയ്ങ്്ൾരരിരോ
ധിച്്ാലപര്തികകളരിടിക്ടാ
നകഴിയ്കെന്്ാണ്നാട്്്കാ
ർരറയ്ന്്ത.്

മടങ്്്ന്്പപ്വാസികള്്ക്്്
സൗകേയ്കമാര്ക്്്ം:മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിര്വനന്്പ്രം:വിരദശരാ
ജയ്ങ്്ളില്്നിന്്് വിൊന സ
ർ്്വീസ്കൾ്്ആരംഭിക്്്രമ്ാ്
ൾഎത്്ിരച്്ര്ന്്പര്വാസിക
ൾ്്ക്്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്എ
ല്്ാവിധസൗകരയ്ങ്്ളം്ഒര്
ക്്്കെന്്്മ്ഖയ്െപന്്്ിരിണറാ
യിവിജയന.്നാല്അന്്ാരാ
ഷ്പട് വിൊനത്്ാവളങ്്രോട
ന്ബന്്ിച്്്ം വിപ്ലൊയ
സൗകരയ്ങ്്ൾ്്ഏർ്്കപ്്ട്ത്്്ം.
ഇത്സംബന്്ിച്് തയാകറട്
പ്്്കൾ്്ക്്്ഉന്്തതലരോഗം
ര്രംനല്്കി.
വര്ന്്വകര രരിരോധി

ക്്ാനം്കേ്ാറഹ്്്ന്്കചയ്്ാ
ന്മ്ള്്എല്്ാസൗകരയ്ങ്്ള്
മ്ട്്ാകം്. താെസസൗകരയ്ം
കകട്്ത്്ി.ആശ്രപത്ിസംവി
ധാനങ്്ളം്ഒര്ക്്ി.വര്ന്്വ
ര്കടവിശദാംശങ്്ൾ്്രരിരോ
ധിച്്്കേ്ാറഹ്്്ന്്കചരയ്്ട്്
സ്്ലം ആരോഗയ്വക്പ്്് നി
ശ്്യിക്്്ം. ഗതാഗത വക്പ്്്
യാപത്ാസൗകരയ്ങ്്ൾ്്ഏർ്്കപ്്
ട്ത്്്ം. വിൊനത്്ാവളങ്്
ൾ്്ക്്് സെീരം കേ്ാറഹ്്്ന്്
സൗകരയ്ങ്്ൾ്് ഒര്ക്്ാന്ള്്
ച്െതലതരദ്്ശവക്പ്്്ംകോ
ത്െരാെത്്് വക്പ്്്ം നിർ്്വ
ൈിക്്്ം.കേ്ാറഹ്്്ന്്കസ്്്
റ്കളില്് രരിരോധിച്്് കനഗ
റ്്ീവ്റിസലറ്്്ള്്വകരവീട്ക
ളിരലക്്്നിരീക്്ണത്്ിന്അ
യയക്്്്ം.
പ്റത്്്ക്ട്ങ്്ിരപ്്യആ

ള്കകള എപത്യം് രവഗം എ
ത്്ിക്്ണകെന്്താണ്താതര്
രയ്ം. നിലവില്് കകട്്ത്്ിയ

കകട്്ിടങ്്ൾ,മ്റികൾ്്എന്്ിവ
യ്കട എണ്്ം ത്പത്ികരൊ
ണ.്ക്ട്തല്്കകട്്ിടങ്്ൾ്്ക
കട്്ത്്ാന പശ്െം ത്ടര്ന്്്
കട്്ന്്്മ്ഖയ്െപന്്്ിരറഞ്്്.
വിരദശങ്്ളില്്നിന്്്വരാ

ന ആപഗ്ൈിക്്്ന്്വർ്് രോ
ർ്്ക്്യിരോ എംബസി മ്രഖ
കനരോരജിസ്്്്ർ്്കചയ്്ണം.വ
രോജനങ്്ൾ്്, വിസിറ്്ിങ് വി
സയില്് രോയവർ, ഗർ്്ഭിണി
കൾ്്,ക്ട്്ികൾ്്,കൊവിഡ്അ

ല്്ാത്്ഗ്ര്തരരോഗങ്്ള്ള്്
വർ്്എന്്ിവകരആദയ്ഘട്്ത്്ി
ല്് എത്്ിക്്ാന്് പക്െീകരണ
ങ്്ൾ്് നടത്്ണകെന്്് രകപദ്്്
രവ്ോെയാന െപന്്്ാലയര്ത്
ടം്വിരദശെപന്്്ാലയരത്്ടം്
അഭയ്ർഥിക്്്ം.
രോലിനഷ്്കപ്്ട്കരോവി

സകാലാവധിതീര്കരോകച
യത്വർ, ജയില്്വിമ്ക്്രായ
വർ,രൊഴസ്്പ്ർ്്ത്്ിയാക്്ി
യ വിദയ്ാർഥികൾ്് എന്്ിവരാ

ണ്രട്്ാംഘട്്ത്്ില.െറ്്്യാ
പത്ക്്ാകരമ്ന്്ാെകത്്വിഭാഗ
ൊയികണക്്ാക്്ാം.ഈവിഷ
യങ്്ൾ്്രകപദ്്്രവ്ോെയാന,വി
രദശെപന്്്ാലയങ്്ള്ൊയം്വി
ൊനക്്മ്്നികള്ൊയം്ചർ്്ച്്
കചയത്്ധാരണയികലത്്ിക്്ാ
ന്്ഉരദ്ോഗസ്്ർ്്ക്്്നിർ്്രദശം
നല്്കി.പര്വാസികൾ്്ക്്്ക്റ
ഞ്്നിരക്്ില്്ടിക്്റ്്്ലഭയ്ൊ
ക്്ണകെന്്് അഭയ്ർ്്ഥിക്്്കെ
ന്്്ംമ്ഖയ്െപന്്്ിരറഞ്്്.

വിൊനത്്ാവളങ്്ൾ്്ക്്്സെീരംകേ്ാറഹ്്്ന്്സംവിധാനം

മ ല യാ ളി ക രള മാ തര്ം രി െി രക രൊ ണ്്് വ ൊ ന്് 
ക ഴി യി രല് ്ന്്് ഹക തദ്്്ം  

കൊച്്ി:കൊവിഡ്മ്ലംക്
ട്ങ്്ിരപ്്യപര്വാസികകള
തിരികകകൊണ്്്വര്ന്്
കാരയ്ത്്ില്്ഒര്സംസ്്ാ
നകത്്ൊപത്ൊയിരരിഗ
ണിക്്ാനാവികല്്ന്്്രകപദ്്്
സർ്്ക്്ാർ്്ഹൈരക്്ടതി
കയഅറിയിച്്്.ഗൾ്്ഫില്്
ക്ട്ങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്പര്വാ
സികകളഉടകനതിരികക
കയത്്ിക്്ാന്്നിലവില്്ര
ദ്്തിയില്്.വിവിധസം
സ്്ാനങ്്ളില്്നിന്്്ള്്
പര്വാസികള്കടകാരയ്ത്്ി
ല്്വിരവചനംകാണിക്്ാ
നാകില്്.
നിരീക്്ണംനടത്്ികാ

ലയളവ്പ്ർ്്ത്്ിയാക്്ാ
കതആകരകയങ്്ിലം്കൊ

ണ്്്വര്ന്്ത്പര്ശ്നങ്്
ൾ്്ക്്്കാരണൊകം്.പര്
രത്യകസാൈചരയ്ൊയതി
നാല്്എല്്ാരാജയ്ങ്്ളം്
വിസകാലാവധിനീട്്ിയിട്്്
ട്്്.അത്കൊണ്്്തകന്്
വിസപര്ശ്നങ്്ൾ്്ഉട്്ാ
കില്്-രകപദ്്്സർക്്ാർഅ
റിയിച്്്.കകഎംസിസി
ഹൈര്ക്ടതിയില്്ന
ല്്കിയൈർ്്ജിയില്്രകപദ്്്
ര്ത്ട്റിരപ്്ർ്്ട്്്രതടിയി
ര്ന്്്.ഗൾ്്ഫ്രാജയ്ങ്്ൾ്്
ആവശയ്കപ്്ടാകതഅവിരട
ക്്്കെഡിക്്ല്്സംഘ
ക്ത്അയയക്്്ാന്്കഴി
യില്്.ക്ട്ങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്
പര്വാസികള്കടവിശദാം
ശങ്്ൾ്്രശഖരിക്്ാനായി

ഓണ്്ഹലന്്രോർ്്ട്്ല്്ആ
രംഭിക്്ാനപര്ാരോഗിക
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കട്്ന്്്ംരകപദ്്്
സർ്്ക്്ാർ്്രൊടതികയഅ
റിയിച്്്.
അരതസെയംപര്വാസി

കകളസേ്ീകരിക്്ാന്്രകര
ളംതയാറാകണങ്്ില്്അ
ക്്ാരയ്ംആരോചിച്്്ക്കട
എന്്്രകപദ്്്രത്്ട്രൊട
തിരോദിച്്്.ഗൾ്്ഫിരലക്്്
കെഡിക്്ല്്സംഘകത്്അ
യയക്്്്ന്്കാരയ്ത്്ില്്
രകപദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്നയതപന്്്
ൊർ്്ഗങ്്ളില്കടതീര്ൊന
കെട്ക്്ണകെന്്്ംവയ്ക്്
ൊക്്ി.രകസ്രരിഗണിക്്്
ന്്ത്ഹൈരക്്ടതിഈ
ൊസം21രലക്്്ൊറ്്ി.

ഹോം   ന  ഴസ് ് മാ  രെ 
യാ  തര്ാ  നി  യ  തത്്്  ണ  ത്്ി  ല്്
നി  ന്്് ഒ  ഴി  വാ  ക്്്ം 
തിര്വനന്്പ്രം:രോംന
ഴസ്്ൊർ്്,നഴസ്ിങ്അസിസ്്്്
ന്്്്ൊർ്്,നഴസ്ിങ്കൈല്്രർ്്ൊ
ർ്്എന്്ിവകരഏപര്ില്്20ന്
രശഷംയാപത്ാനിയപന്്്ണങ്്ളി
ല്്നിന്്്ഒഴിവാക്്ാന്്സം
സ്്ാനകരാലീസ്രെധാവിരോ
കന്ാഥ്കബൈറ്ജില്്ാകരാലീ
സ്രെധാവിൊർ്്ക്്്നിർ്്രദ്്ശം
നല്്കി.ഇവർ്്ക്്്പര്രത്യകംരാ
സ്കൾ്്നല്്ക്ന്്തിന്നടരടി
സേ്ീകരിക്്്കെന്്്ംഡിജിരി
വയ്ക്്ൊക്്ി.അരതസെയം,യാ
പത്ാനിരോധനംലംഘിച്്തിന്
സംസ്്ാനകത്്ട്്ാകകഇന്്
കല2581രരർ്്കക്്തികരരക
കസട്ത്്്.2525രരർഅറസ്്്്ി
ലായരപ്്ൾ1916വാൈനങ്്ളം്
രിടികച്്ട്ത്്്.

അമവ്േഷണത്്ിന്ആധാേമായത്
ലീഗ്മവതാവിക്്്പോതി
സച്്ിൻവള്്ിക്്ാട്
കണ്്്ർ്്:മ്സ്ലിംലീഗ്രനതാ
വം്അഴീര്ക്ട്എംഎല്്എ
യ്ൊയ കക.എം. ഷാജികക്്
തിരര വിജിലന്്സ്അരന്േഷ
ണത്്ിന്ആധാരൊയത്ലീഗ്
പര്ാരദശിക രനതാവിക്്് ര
രാതി.അഴീര്ക്ട്ൈയർ്്കസ
ക്്ന്്ഡറിസ്ക്ളിന്പ്്സ്ട്
അന്വദിക്്ാന്്25ലക്്ംര്
രഷാജിഹകപ്്റ്്ികയന്്്കാ
ണിച്്്അഴീര്ക്ട്െണ്്ലംമ്
സ്ലിം ലീഗ്മ്ന്്ഹവസ് പര്
സിഡന്്്്ം ലീഗ് അന്ക്ല
അധയ്ാരക സംഘടനയ്കട
രനതാവ്ൊയനൗഷാദ്പ്ത
പ്്ാറ2017ല്്ലീഗ്സംസ്്ാന
കമ്്ിറ്്ിക്്്നല്്കിയരരാതി
യാണ് ഇരപ്്ൾ്് വിജിലന്്സ്
അരന്േഷണത്്ിരലകക്്ത്്ി
യത.്
സിരിഎംരനതാവം്കണ്്്

ർ്്ര്ല്ക്്്രഞ്്ായത്്്പര്സി
ഡന്്്്ൊയക്ട്വന്്രത്്നാ
ഭക്്്രരാതിയിലാണ്വിജില
ന്്സ്അരന്േഷണംപര്ഖയ്ാരി

ച്്ത.് രനരര്ത്ആരോരണ
ത്്ിക്്് അടിസ്്ാനത്്ില്്
നൗഷാദികനരാർ്്ട്്ിയില്്നി
ന്്്പ്റത്്ാക്്ിയിര്ന്്്കവ
ങ്്ിലം്അധയ്ാരകസംഘടന
യില്് ഇരപ്്ഴം് പര്വർ്്ത്്ി
ക്്്ന്്്ട്്്. ആരോരണത്്ി
ല്് ഉറച്്്നില്്ക്്്ന്്്കവന്്്
നൗഷാദ്ൊധയ്െങ്്രോട്രറ
ഞ്്്.
യ്ഡിഎഫ്സർ്്ക്്ാരിക്്്

കാലത്്ാണ് രൊഴ ഇടരാട്
നടന്്കതന്്ാണ് ആരോര
ണം.സ്ക്ളില്്ൈയർ്്കസക്്
ന്്ഡറി രൊഴ്സ് അന്വദി
ക്്ാന്്പ്തപ്്ാറശാഖാകമ്്ി
റ്്ികയ ഹൈസ്ക്ൾ്് കമ്്ിറ്്ി
സെീരിച്്ിര്ന്്്.ത്ടർ്്ന്്്നട
ത്്ിയചർ്്ച്്യില്്പ്്സ്ട്അ
ന്വദിച്്ാല്് പ്തപ്്ാറ ആ
സ്്ാനൊയി ലീഗ് ഓഫീസ്
കകട്്ിടംനിർ്്െിക്്ാന്്ഒര്ത
സത്ികയ്ക്്്സൊനൊയത്
ക നല്്കാകെന്്്ഹൈസ്ക്
ൾ്് കമ്്ിറ്്ി ഉറപ്്്നല്്കികയ
ന്്ാണ്ആരോരണം.

സ്ക്ളില്്2014ല്്പ്്സ്ട്
അന്വദിച്്തികന ത്ടർ്്ന്്്
ത്ക നല്്കാന്് സ്ക്ൾ്് ൊ
കനജ്കെ്്്്തീര്ൊനികച്്ന്്്ം
എന്്ാലഷാജിഇടകരട്്്ഹവ
കികച്്ന്്്ൊണ് ആര്ക്രം.
2017ജ്ണില്്സ്ക്ൾ്്കമ്്ി
റ്്ി ജനറല്് രോഡിയില്്സ്
ക്ൾ്്അന്വദിച്്ത്ൊയിബ
ന്്കപ്്ട്്്കചലവാക്്ിയത്ക
യ്കടകണക്്്രരഖകപ്്ട്ത്്ി
യിര്ന്്്.ഷാജിത്കഹകപ്്
റ്്ിയതായിആരോരണംഉയ
ർന്്ത്അകതത്്്ടർന്്ാണ.്
നൗഷാദ്2017ജ്ഹല12ന്

രാർ്്ട്്ിയ്കട അഴീര്ക്ട് ര
ഞ്്ായത്്്കമ്്ിറ്്ിക്്്രരാതി
നല്്കി. അരന്േഷിച്്രപ്്ൾ്്
നിജസ്്ിതി രോധയ്കപ്്കട്്
ന്്്ം നടരടികയട്ക്്ണകെ
ന്്്ംഅഴീര്ക്ട്രഞ്്ായത്്്
ജനറല്്കസപക്ട്്റികക.രിമ്
ൈമ്്ദ്ൈാരിസ്അന്്ക്ത്മ്
സ്ലിംലീഗ്ജില്്ാപര്സിഡ്്്്
രി.ക്ഞ്്ിമ്ൈമ്്ദിരോട്ശ്
രാർ്്ശകചയത്ിര്ന്്്.

പിണറായിയം്മോദിയം്കെയ്്്ന്്ത്
ഒമേകാേയ്ം:കെന്്ിത്്ല
തിര്വനന്്പ്രം:നരരപദ്്്രോ
ദികചയ്്്ന്്അരതകാരയ്ംത
കന്്യാണ്രാഷ്പട്ീയഎതിരാ
ളികൾ്്കക്്തികര മ്ഖയ്െപന്്്ി
രിണറായിവിജയനം്കചയ്്്
ന്്കതന്്്പര്തിരക്്രനതാവ്
രരെശ് കചന്്ിത്്ല. കക.എം.
ഷാജികക്്തികരസർ്്ക്്ാർ്്വി
ജിലന്്സ്കകകസട്ത്്തികന
ക്്്റിച്്്ൊധയ്െങ്്രോട്പര്തി
കരിക്്്കയായിര്ന്്് അരദ്്
ൈം.
തകന്്എതിർ്്ക്്്ന്്വർ്്ക്്ു

രനകര ഭരണക്ടകത്് ഉര
രോഗിച്്് എങ്്ികന രനരിടാ
കെന്്ാണ്രണ്്്രരരം്ഇരപ്്
ൾ്്ആരോചിക്്്കയം്നടപ്്ാ

ക്്്കയം് കചയ്്്ന്്ത.് ഷാജി
കയയം്യ്ഡിഎഫ്പര്വർ്്ത്്
കകരയം്ഇത്കൊക്ട്ന്്്ം
തളർ്്ത്്ാകെന്്്കര്രതട്്.സ
ർ്്ക്്ാരിക്്്ജനവിര്ദ്്നടര
ടികൾ്്കക്്തിരായ രോരാട്്ം
ത്ടരം്.മ്ന്്്വർ്്ഷംമ്മ്്്ആ
രോകൊട്ത്്രരാതിഇരപ്്
ൾ്്കോടിതട്്ികയട്ത്്്രകസ്
രജിസ്്്്ർ്്കചയ്്ാന്ള്്നടരടി
രാഷ്പട്ീയരപ്രരിതൊണ.്
ആര്കടകയങ്്ിലം്ഹകയി

ല്് നിന്്് രരാതി എഴ്തിവാ
ങ്്ിഇത്്രംരകസ്കൾ്്രജി
സ്്്്ർ്്കചയ്്്ന്്നടരടിജനാധി
രതയ്വിര്ദ്്ൊണ.്അതികന
നിയെരരൊയം് രാഷ്പട്ീയൊ

യം്രനരിടം്.ഇത്സംബന്്ി
ച്്് ഒര് വയ്ക്്ി രൊടതിയില്്
രോയത് പര്തിരക്്ത്്ിക്്്
അറിരോകടയല്്.രോയആള്
കടഹകയില്്ഏകതങ്്ിലം്രര
ഖയ്ര്ട് എന്്റിയില്്ന്്്ം
അരദ്്ൈംരറഞ്്്.

പാർട്്ിഷാജികക്ാ്പ്്ം:ക്ഞ്്ാലിക്്്ട്്ി
െലപ്്്റം:അഴീര്ക്ട്സക്്ള്
ൊയിബന്്കപ്്ട്്്കക.എം.ഷാ
ജി എംഎലഎയക്്ക്തി രാ 
യ 25 ല ക്്ത്്ി ക്്് രൊഴ
ര്ക്സ് അംഗീ കരി ക്്ാ നാ 
കി കല് ്ന്്്മ ്സ്ലിം ലീ ഗ ് രദ 
ശീ യ ജനറ ല കസപ്കട്്റി
രി . കക.  ക്ഞ്്ാ ലി ക്്്ട്്ി
എംരി .  രകസ് രാ ഷ ്പ ട്ീ യ
ര പ്ര രി തൊ കണന്്്ം  ലീ ഗി 
ക്്്പ്ർ ണരി ന്്്ണഷാ

ജി ക്്്ക്ട്ന്്്ം  അര ദ് ്ൈം
വയ് ക്്ൊ ക്്ി . 
ര രാ തി കയക്്്റി ച്്് രാ 

ർ്്ട്്ി ക്്റി യി ല്്. ആരോരണ
വ്ൊയിബന്്കപ് ്ട്്്രാർട്്ി
സംസ്്ാ ന രനത്തേ് ത്്ി ന്
ഇത്വകര ഒ ര ് രരാ തി യം്
ലഭി ച്്ി ട്്ി ല്്.  പ്ര തി രക്്
രോദ യ് ങ്്രോട ്ള്് അസ
ൈി ഷ്ണ്തയാ ണ് സംസ്്ാ 
നസർക്്ാ ർ കാണിക്്്ന്്

ത.്
അരന്േഷണത്്ിന് ഉത്്ര

വിട്്ത്സർക്്ാരിക്്്പര്തികാ
രനടരടിയാണ.്ഒര്സംശയം
രോദിച്്ാല െറ്രടി രറയ്ക
യാണ്രവട്്ത,്അല്്ാകതപര്
തികാരെല്്.ഇത്്രംനടരടിക
ൾസർക്്ാരിക്്്യം്അരന്േ
ഷണഏജനസികള്കടയം്വി
ശേ്ാസയ്തതകർക്്്ം-ക്ഞ്്ാ
ലിക്്്ട്്ിരറഞ്്്.

സപ്ര്ിംഗ്്ർകരാർ്്
രരഖകളം്ഒപ്്്ം
വയ്ാജമെന്്്സംശയം
കൊച്്ി:സപ്ര്ിംഗ്്ർകരാർ്്രര
ഖകളം് ഒപ്്്ം വയ്ാജകെന്്
സംശയകത്്ത്ടർന്്്കരാറി
ക്്് രരഖകള്കടരകർ്്പ്്ാവ
ശയ്കപ്്ട്്് വി.ഡി. സതീശന്്
എംഎല്്എ കത്്് നല്്കി.
ഇ-കെയില്്രകർ്്പ്്്കളം്ല
ഭയ്ൊക്്ണകെന്്്ആവശയ്കപ്്
ട്്് ചീഫ് കസപക്ട്്റിക്്ാണ്ക
ത്്്.സപ്ര്ിംഗ്്ർ്്കമ്്നിയ്ൊ
യ്ള്്കരാർ്്രരഖകളം്ഒപ്്്ം
വയ്ാജകെന്്് സംശയിക്്്ന്്
തായി സതീശന്് ആരോരി
ച്്്.
കരാർ രകപദ്്് ഏജനസി

അരന്േഷിക്്ണകെന്്്ആവ
ശയ്കപ്്ട്്് ഹൈര്ക്ടതിയി
ലം്ൈർജി.കൊവിഡ്രോഗി
കള്കടവിവരരശഖരണംസ
ർക്്ാർഏജനസിക്്്ഹകൊ
റണകെന്്ാണ്ആവശയ്ം.ഇ
ത്വകരരശഖരിച്്ഡാറ്്കൾ
സപ്ര്ിംഗ്്റിന്ഹകൊറര്കത
ന്്്ംവയ്ക്്ികള്കടഅന്വാ
ദെില്്ാകതവിവരങ്്ൾഹക
ൊറര്കതന്്്ംൈർജിയിലര
റയ്ന്്്. അഭിഭാഷകനായ
ബാല് രോരാല ആണ്
ഹൈര്ക്ടതികയസെീരിച്്
ത.്
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ഇനിയംുഭാഷകളുുപഠികുുണോ?
നീരജജാനകി/മുരളിതുമുുാരുകുെി

"നിങൃൃളിവപൃൃളൃൃപെയതൃൃപൊണൃൃിരികൃൃൃ
നൃൃപയനൃൃാണ?ൃ'

"ോയികൃൃൃനൃൃ'ൃ..
"എങൃൃപനയാണൃനിങൃൃളൃൃോയികൃൃൃനൃൃപയ

നൃൃറിയാവൊ?'
"എഴൃയിയിരികൃൃൃനൃൃതൃവോകൃൃിഅങൃൃ്ോ

യികൃൃൃനൃൃൃ!'
ശരിയാണ,ൃെപകൃൃഎങൃൃപനയാണൃനിങൃൃ

ളകൃൃ്ോയികൃൃാനൃൃെറൃൃൃനൃൃതൃ?
ഭാഷഅറിയാവൃനൃൃതൃപൊണൃൃ,്ഭാഷഎനൃൃ്

െറഞൃൃാലൃൃഅകൃൃരങൃൃളൃംോകൃൃൃേളൃംഒ
പകൃൃയൃളൃൃഭാഷ.
ദെൃകൃയിയിലൃൃമനൃഷേൃനൃൃമാദയൃംപെയൃൃൃനൃൃ

തൃംസവൃയബൃദൃൃിപൊണൃൃ്മനൃഷേൃനൃൃേപണൃൃ
തൃൃിയതൃമായഒരൃആശയേിനിമവോൊധി
യാണൃഅകൃൃരങൃൃളൃൃഉളൃൃഭാഷ.ഒരൃയരതൃൃി
ലൃൃെറഞൃൃാലൃൃമനൃഷേൃകൃലതൃൃിപൃൃൃപൃവോഗ
യികൃൃൃംകൃയിചൃൃൃൊടൃൃതൃൃിനൃംഅടിസൃൃാനമാ
യിടൃൃൃളൃൃതൃഎഴൃയപപൃൃടൃൃഭാഷയാണ.ൃഅതൃളൃൃ
തൃപൊണൃൃാണൃഒരൃയലമൃറആരൃൃജൃൃിചൃൃഅറി
വൃേളൃൃഅേരൃൃോണാതൃൃമപറൃൃരൃയലമൃറയി
വലകൃൃൃംഒരൃവരശതൃൃൃളൃൃേരൃൃഅറിഞൃൃൊഠ
ങൃൃളൃൃഅേരൃൃവൊയിടൃൃിലൃൃാതൃൃവരശതൃൃൃംഎ
തൃൃികൃൃാനൃൃെറൃൃിയത.ൃ

ഇവപൃൃളൃൃനമൃകൃൃ്സവൃാഭാേിേമായൃംനി
സാരമായൃംവോനൃൃൃപമങൃൃിലൃംഎഴൃതൃൃൃംോ
യനയൃംഒനൃൃൃംഅദയൃനിസാരമലൃ.ൃആരേൃംഅ
കൃൃരങൃൃളൃൃയിരിചൃൃറിഞൃൃ്അേപയോകൃൃൃേ
ളായൃംെിനൃൃീടൃോേേൃങൃൃളായൃംനമൃൃൃപടയല
വചൃൃരൃൃ വൊഡൃപെയൃൃൃനൃൃ.ൃഅരൃൃതൃൃംദഗൃഹികൃൃൃ
നൃൃൃ(Comprehension).ഇയിനൃആരേൃമായിഅ
കൃൃരങൃൃളൃൃഅറിയണം,ോകൃൃൃേളൃൃഅറിയ
ണം,ോകൃൃൃേളൃപടഅരൃൃതൃൃങൃൃളൃൃഅറിയ
ണം.അറിയാതൃൃഒരൃഭാഷയിപലപൃസയ്േം
നമൃകൃൃ്യീരൃൃതൃൃൃംഉെവോഗശൃനേൃമാണവലൃ.ൃ
ോയനമാദയൃമലൃ,ൃസംഭാഷണങൃൃളിലൃൃ,എഴൃ
തൃൃിലൃൃ,എലൃൃാംയപനൃൃഭാഷഉെവോഗികൃൃൃ
വപൃൃളൃൃയലവചൃൃറിപലേിേിധഭാഗങൃൃളൃൃഒവര
സമയംആകൃറൃൃീോയിരികൃൃൃം.

എന്്ിോണ്പ്തിയഭാഷപഠിക്്്ന്്ത്?
മാതൃഭാഷകൃടാപയപൃയിയഭാഷേളൃൃെഠി

കൃൃൃനൃൃതൃപൊണൃൃ്െലതൃണൃൃ്ഗൃണങൃൃളൃൃ.യീ
രൃൃചൃൃയായൃംഇതൃൃരംപദൃടയിനിങൃൃൃേളൃൃമനൃഷേൃ
പൃൃൃബൗദൃൃിേേിോസപതൃൃഉവതൃൃജിപൃൃികൃൃൃ
നൃൃ.ൃരണൃൃൃഭാഷേളൃൃഅറിയൃനൃൃേരൃപട
(Bilingual people) കേജൃൃാനിേേഴിവൃേളൃൃ
(cognitive abilities)ഒപോറൃൃഭാഷാമാദയൃംഅറി
യൃനൃൃേരൃവടയിലൃം(Monolingual people)കൃടി
യിരികൃൃൃപമനൃൃാണൃെഠനങൃൃളൃൃെറയൃനൃൃത.ൃ
പൃയിയോരേൃങൃൃളൃൃെഠിപചൃൃടൃകൃൃൃനൃൃയിനൃം
ദശൃദൃൃവേദദൃൃൃീേരികൃൃാനൃമൃളൃൃേഴിവൃേളൃൃഇേ
രൃൃകൃൃ്കൃടൃയലായിരികൃൃൃം.ഇതൃപൊണൃൃൃയ
പനൃ,ൃകൃടൃൃിേളൃൃകൃൃ്മാതൃഭാഷമാദയൃമലൃ,ൃേഴിയൃ
നൃൃദയൃഭാഷേളൃൃെഠികൃൃാനൃളൃൃഅേസരമൃ
ണൃൃാകൃൃണം.പൃയിയഏപോരൃോരേൃവൃംമൃയി
രൃൃനൃൃേപരഅവെകൃൃിചൃൃ്കൃടൃൃിേളൃൃേളപരവേഗ
തൃൃിലൃൃെഠികൃൃൃനൃൃയായിോണാം.ഭാഷയൃപട
ോരേൃതൃൃിലൃംസൃൃിയിേേൃയേൃസയ്മലൃ.ൃ
ബൗദൃൃിേമായൃണൃൃാകൃനൃൃമാറൃൃങൃൃളൃൃകൃൃ്പൃ

റപമകൃടൃയലൃൃഭാഷേളിലൃൃദെൃാേീണേൃംവനടൃ
നൃൃതൃപൊണൃൃ്കേേരികൃൃാവൃനൃൃസാമൃഹിേ
വൃംസാംസ്ോരിേവൃമായവനടൃൃങൃൃളൃണൃൃ.്അ
േപയപതൃൃപകൃൃയാണ?ൃഏതൃഭാഷെഠികൃൃ
ണം?എപതൃൃപകൃൃയാണൃമാരൃൃഗങൃൃളൃൃ?

ഭാഷപയനൃൃതൃഒരൃആശയേിനിമവോൊ
ധിഎനൃൃയിനപൃൃൃറംഅതൃദെൃൊരതൃൃിലിരി
കൃൃൃനൃൃസംസ്ോരപതൃൃകൃൃൃടിഉളൃൃപകൃൃളൃൃൃ
നൃൃൃണൃൃ.്അയായത,ൃപൃയിപോരൃസംസ്ോര
പതൃൃഅറിയാനൃംഎകൃസെ്ീരിയനൃൃസ്പെയൃൃാ
നൃമൃളൃൃൊസ്വേരൃൃൊണൃഭാഷ.അറിവൃേ
പളെരിവൊഷിപൃൃികൃൃൃേയൃംെിനൃൃയൃപടെദേൃ

ോളങൃൃളൃൃേലൃയാകൃൃൃേയൃംപെയൃൃൃം.നിങൃൃ
പളകൃടൃയലൃൃയാദയൃപെയൃൃൃോനൃൃവദൃെരിപൃൃി
കൃൃൃം.നിങൃൃളൃപടയാദയൃേളൃൃഎളൃപൃൃമാകൃൃൃം.

പോഴിലൃൃസാധേൃയയാണൃമപറൃൃനൃൃ.്കൃടൃ
യലൃൃഭാഷേളറിഞൃൃിരൃനൃൃാലൃൃയീരൃൃചൃൃയായൃം
നിങൃൃളൃപടപോഴിലൃൃസാധേൃയകൃടൃം.വോലി
കൃൃായിേിവരശരാജേൃങൃൃളിപലതൃൃൃവപൃൃളൃൃഅ
േരൃപടഭാഷയിലൃൃേമൃൃയൃൃണിവകൃൃറൃൃ്പെയൃൃാനൃ
സാധികൃൃണം.കൃടൃയലൃൃമലയാളിേളൃംപെറൃ
പൃൃംമൃയലൃൃെഠികൃൃൃപനൃൃരൃേിവരശഭാഷയാണൃ
ഇംഗൃൃീഷ.്കൃടാപയഅനൃൃാരാദഷൃയലതൃൃിലൃൃഏ
റൃൃവൃംദെൃധാനപപൃൃടൃൃേേൃേഹാരഭാഷേളിപൊ
നൃൃാണിത.ൃയ.ൃപേ,യൃകണറൃൃഡൃവസൃൃൃൃറൃൃ് സ,്ഓ
സ്വദൃടലിയ,നയൃൃസീലനൃൃഡ,ൃേേൃാനെ,സിങൃൃപൃൃൃ
രൃൃതൃടങൃൃിവൊേപതൃൃഏയാണൃൃ്അനൃൃെയില
ധിേംരാജേൃങൃൃളിലൃൃഇംഗൃൃീഷ്ഔവരൃോഗിേഭാ
ഷയാണ.ൃ

െപകൃ,ൃമലയാളിേളൃൃസാധാരണെഠി
കൃൃാതൃൃഭാഷേളൃൃആണൃദേൃഞൃൃൃംസെ്ാനി
ഷൃം.ദേൃാനൃൃസ,്സവൃിറൃൃ്സരൃൃലനൃൃഡ,ൃേേൃാനെ,
പബലൃൃജിയംതൃടങൃൃിഇരൃെതൃൃിപോനൃൃെവോ
ളംരാജേൃങൃൃളിലൃൃദേൃഞൃൃ്ദെൃധാനഭാഷയാണ.ൃ
യൃവോപൃൃിലൃംഅപമരികൃൃയിലൃമായി(സൗതൃൃ്
അപമരികൃൃയൃംവോരൃൃതൃൃ്അപമരികൃൃയൃംകൃ
ടി)ഇരൃെവോളംരാജേൃങൃൃളിപലദെൃധാനഭാഷ
യാണൃസെ്ാനിഷ.്ജരൃൃമൃൃനി,പലപെനൃൃസ്കറൃൃ
നൃൃ,സവൃിറൃൃ്സരൃൃലനൃൃഡ,ൃഓസദ്ടൃിയ,പബലൃൃജിയം,
പലകൃപസംബരൃൃഗൃഎനൃൃിേിടങൃൃളിലൃൃജരൃൃമനൃൃ

ദെൃധാനഭാഷയാണ.ൃപൊതൃപേമലയാളിേ
ളൃൃകൃൃ്ഈരാജേൃങൃൃളിലൃൃഇംഗൃൃീഷ്സംസാരി
കൃൃൃനൃൃരാജേൃങൃൃളിപലവപൃൃപലഅേസരങൃൃളൃൃ
േിടൃൃാറിലൃ,ൃഅയിപൃൃൃദെൃധാനോരണംഭാഷ
യൃപടഅഭാേമാണ.ൃ
പോഴിലൃൃവൊപലതൃൃപനൃൃേിവരശതൃൃ്ഉെ

രിെഠനതൃൃിനാദഗൃഹികൃൃൃനൃൃേരൃൃകൃൃൃംഭാഷഅ
റിഞൃൃിരിവകൃൃണൃൃതൃഅയേൃാേശേൃമാണ.ൃസാധാ
രണയായിേിവരശതൃൃ്േിരേൃാഭേൃാസതൃൃിനായി
അവെകൃൃികൃൃൃവപൃൃളൃൃെഠനംഏതൃഭാഷയി
ലാവോ,ആ ഭാഷയിലൃൃനിങൃൃളൃൃകൃൃൃളൃൃകേ
രഗധൃേൃംഅളവകൃൃണൃൃിേരൃം.ജരൃൃമൃൃനി,ദേൃാനൃൃസ്
തൃടങൃൃിയരാജേൃങൃൃളിപലസരേേലാശാലേളൃൃ
ജരൃൃമനൃൃ,ദേൃഞൃൃ്ഭാഷേളൃപടഅടിസൃൃാനയലം
അറിഞൃൃിരികൃൃാനൃൃആേശേൃപപൃൃടൃനൃൃൃണൃൃ.്ഈ
ഭാഷേളിലൃൃനിങൃൃളൃൃകൃൃ്കേരഗധൃേൃമൃപണൃൃങൃൃി
ലൃൃദെൃവേശനസാധേൃയകൃടൃം.ജരൃൃമനിവൊലൃ
ളൃൃരാജേൃങൃൃളിലൃൃEnglish taught വദൃൊദഗൃാമൃേ
ളൃൃെഠികൃൃണപമനൃൃൃളൃൃേരൃൃകൃൃൃംജരൃൃമനൃൃഅറി
യൃപമങൃൃിലൃൃമൃനൃൃഗണനലഭികൃൃാം.
മറൃൃൃളൃൃഭാഷേളൃൃെഠിചൃൃാലൃളൃൃമപറൃൃരൃഗൃ

ണംഎനൃൃതൃആരാജേൃപതൃൃഎഴൃതൃൃൃേളൃം
സിനിമേളൃംഒപകൃൃനനൃൃായിആസവൃരികൃൃാപമ
നൃൃയാണ.ൃദേൃഞൃൃ്സിനിമേളൃൃഏപറവെരൃവേ
ടൃൃയാണ,ൃപൊറിയനൃൃസിനിമേളൃം.െപകൃൃഅ
േരൃപടഭാഷഅറിഞൃൃാലൃൃമാദയൃവമപൃരൃൃണൃൃമാ
യിഅതൃആസവൃരികൃൃാനൃൃെറൃൃ.ൃവൊേപതൃൃഎ

ദയൃവോഭാഷേളിലൃൃഅസാമാനേൃരായഎഴൃ
തൃൃൃോരൃൃഉണൃൃ,്വോബലൃൃസമൃൃാനംേിടൃൃിയേ
രൃൃഉളൃൃപൃൃപട.അേരൃപടപൃസയ്േംോയികൃൃാ
നൃൃവേണൃൃിമാ ദയൃംഭാഷെഠികൃൃണംഎനൃൃലൃൃെ
റയൃനൃൃത,ൃമറിചൃൃ്മറൃൃൃഭാഷേളൃൃെഠിചൃൃാലൃൃഅേ
രൃപടപൃസയ്േങൃൃളൃൃഅയിപൃൃൃപൃരണഅര
ഥതൃൃിലൃൃആസവൃരികൃൃാനൃൃൊടൃൃൃം."എപൃൃൃപൊ
നൃൃൃംകൃടം'എനൃൃ്വേളൃൃകൃൃൃവപൃൃളൃൃഉണൃൃാകൃ
നൃൃേി ോരമലൃൃവലൃൃ"കമവോളൃൃഡൃവൊടൃൃ'്എ
നൃൃയരൃൃജൃൃൃമയിലൃൃഉണൃൃാകൃനൃൃത.ൃ

അലൃൃപൃൃംഅയിശയംവോനൃൃാപമങൃൃിലൃം,
െഠികൃൃൃേയാപണങൃൃിലൃൃകൃടൃയലൃൃസാധേൃയേ
ളൃപളൃൃരൃഭാഷയാണൃകെനീസൃം
(Mandarin)ജാപൃൃനീസൃം.എനൃൃൃപൊണൃൃ്കെ
നീസ?്അയിവേഗംേളരൃനൃൃഇവകൃൃണമിയാ
ണൃകെനയൃവടത.ൃേരൃംോലങൃ ൃളിലൃൃേേൃാേ
സായിേ/പോഴിലൃൃരംഗങൃൃളിലൃൃഇരൃരാജേൃങൃൃ
ളൃംയമൃൃിലൃളൃൃബനൃൃങൃൃളൃൃകൃടിേരൃപമനൃൃൃയ
പനൃൃദെൃയീകൃൃികൃൃാം.ഇങൃൃപനപോരൃസാധേൃ
യമൃനൃൃിലൃൃകൃൃണൃൃാലൃൃ,കെനീസ്ഭാഷനപലൃൃ
രൃഓപഷൃനാണ.ൃജാപൃൃനീസ്ആണൃ മപറൃൃനൃൃ.്
വൊേതൃൃ്ഏറൃൃവൃംകൃടൃയലൃൃദെൃായമായേരൃ
ളൃൃരാജേൃങൃൃളിപൊനൃൃാണൃജപൃൃാനൃൃ.അവയസമ
യംേളപരേിേസിയമായസമൃൃദൃേേൃേസൃൃ
യൃം.അവപൃൃളൃൃഅേിപടകൃടൃയലാളൃേളൃൃഇ
നിയൃളൃൃോലതൃൃ്പൃറതൃൃൃനിനൃൃൃംവോലികൃൃ്
േവരണൃൃിേരൃം.അേരൃപടഭാഷഅറിഞൃൃിരി
കൃൃൃനൃൃതൃനിങൃൃളൃപടസാധേൃയേളൃൃകൃടൃൃൃം.

പ്തിടൊര്ഭാഷപഠിക്്ണടെങ്്ില്്
എടത്്ടക്്യാണ്ൊര്്ഗങ്്ള്്?

Immersion ആണൃഒരൃമാരൃൃഗം.ഒരൃേിവരശ
ഭാഷപയആഴതൃൃിലൃൃമനസിലാകൃൃൃേയൃംകൃ
ടൃയലൃൃദെൃവോഗികൃൃൃേയൃംപെയൃൃൃനൃൃയിലൃപട
അതൃസവൃായതൃൃമാകൃൃൃനൃൃരീയിയാണൃ
immersion. ഏറൃൃവൃംേലദെൃരമായിഭാഷെഠി
കൃൃാനൃപളൃൃരൃമാരൃൃഗമാണിത.ൃദെൃാവോഗിേരീ
യിയിലൃൃഒരൃഭാഷെഠികൃൃണപമങൃൃിലൃൃഅതൃ
സംസാരികൃൃൃനൃൃസൃൃലതൃൃൃവൊയിയവദൃൃശീയ
രൃമായിഇടെഴേിെഠികൃൃാം.ദേൃഞൃൃ്െഠികൃൃ
ണംഎനൃൃ്യാലെൃരേൃമൃളൃൃമറൃൃൃയൃവോെേൃനൃൃരാ
ജേൃകൃൃാരൃൃദേൃാനൃൃസിപലദഗൃാമങൃൃളിലൃൃ,മൃനൃൃിരി
വതൃൃടൃൃങൃൃളിലൃൃെണികൃൃൃവൊകൃനൃൃതൃംേീടൃ
േളിലൃൃകൃടൃൃിേപളവോകൃൃാനായിവോലിപകൃൃ
തൃൃൃനൃൃതൃംസാധാരണമാണ.ൃ

െപകൃ,ൃഇപയലൃൃാേരൃൃകൃൃൃംപെയൃൃാനൃൃെറൃൃൃ
നൃൃോരേൃമലൃൃവലൃ.ൃഅവപൃൃളൃൃെിപനൃൃയൃളൃൃമാര
ഗംകൃൃാസൃൃറ്ൃംെഠനപതൃൃആദശൃയികൃൃൃേപയ
നൃൃയാണ.ൃഇനൃൃേൃയിലൃൃയപനൃൃേിേിധസൃൃലങൃൃ
ളിലൃൃഭാഷാെഠനവേദദൃൃൃങൃൃളൃണൃൃ.്േിശരമായ
െഠനതൃൃിനൃഇങൃൃപനയൃളൃൃഇനസൃൃൃൃിറൃൃയൃൃടൃൃൃേ
പളആദശൃയികൃൃാം.ഓണൃൃകലനൃൃആയിഭാഷ
െഠികൃൃൃേഇവപൃൃളൃൃസാധേൃാമാണ,ൃവൊരാതൃൃ
യിനൃപൊകബലൃൃആപൃൃൃേളൃംഉണൃൃ.്േിേിധ

രാജേൃങൃൃളിലൃൃഇരൃനൃൃ്സ്കേപൃൃിലൃൃമറൃൃൃ ളൃൃേ
പരഭാഷെഠിപൃൃികൃൃൃനൃൃതൃംഇവപൃൃളൃൃഅപൃ
രൃൃേമലൃ.ൃ
ഭാഷയൃംനിരമിയബൃദൃൃിയൃം:ഇനിേരൃ

നൃൃതൃനാലാംേേൃാേസായിേേിപൃൃേതൃൃിപൃൃൃ
ോലമാണവലൃൃ(Fourth Industrial Revolution).
ഓവടൃൃവമഷനൃംനിരൃൃമിയബൃദൃൃിയൃംഎലൃൃാവമ
ഖലേളിലൃംദെൃവോഗതൃൃിലൃൃേരിേയാണ.ൃനി
ലേിലൃൃഭാഷയരൃൃജൃൃിമപെയൃൃൃനൃൃയിനായിനി
രൃൃമിയബൃദൃൃിഉെവോഗിചൃൃൃേരൃനൃൃൃണൃൃ.്ഈ
അേസരതൃൃിലൃൃപൃയിയഭാഷെഠികൃൃൃനൃൃതൃൃി
ലൃൃദെൃവയൃേേിചൃൃ്ഗൃണമൃവടൃ?ൃ

യീരൃൃചൃൃയായൃംനിരൃൃമിയബൃദൃൃിയൃപടഉെ
വോഗംേിേിധഭാഷേപളയമൃൃിലൃൃയരൃൃജൃൃൃമ
പെയൃൃാനൃംബനൃൃിപൃൃികൃൃാനൃംഉെേരികൃൃൃം
എനൃൃയിനൃസംശയംവേണൃ.ൃഇവപൃൃളൃൃയപനൃൃ
ഗൃഗിളൃൃഉെവോഗിചൃൃ്അയേൃാേശേൃംനനൃൃായി
ഇംഗൃൃീഷൃംദേൃഞൃൃൃപൊപകൃൃെരസെ്രംദടൃാന
സവലറൃൃ്പെയൃൃാനൃൃെറൃൃൃം.കൃടൃയലൃൃആളൃേളൃൃഉ
െവോഗികൃൃൃനൃൃയനൃസരിചൃൃ്മറൃൃൃഭാഷേളൃപട
യൃംനിരൃൃമൃൃിയബൃദൃൃിഉെവോഗിചൃൃൃളൃൃദടൃാന
സ്വലഷനൃൃകൃടൃേയപനൃൃപെയൃൃൃം.പദൃൊേഷ
ണലായിയരൃൃജൃൃൃമപെയൃൃൃനൃൃേരൃപടആേശേൃം
കൃറഞൃൃൃേരൃം.ഉളൃൃേരൃൃയപനൃൃമികൃൃോറൃം
പോഴിലൃൃേംെയൃൃടൃൃറിപനപകൃൃണൃൃ്പെയൃൃിചൃൃ,്അ
തൃപെകൃൃ്പെയൃൃൃനൃൃരീയിയിവലകൃൃ്മാറൃം.
െപകൃ,ൃഭാഷാെഠനതൃൃിപൃൃൃആേശേൃവൃം

സാധേൃയയൃംമൃനൃൃെവതൃൃകൃൃാളൃംകൃടൃയലാ
കൃം.വൊേപതൃൃഭാഷേളൃൃയമൃൃിലൃൃനിരമിയ
ബൃദൃൃിപൊണൃൃ്ബനൃൃികൃൃപപൃൃടൃവപൃൃളൃൃ,നില
േിലൃൃെരസെ്രബനൃൃിയമലൃൃാതൃൃഏപറേ
വപൃൃളങൃൃളൃൃ യമൃൃിലൃൃബനൃൃമൃണൃൃാകൃം.ഉരാഹ
രണതൃൃിന,ൃഇവപൃൃളൃൃനമൃൃളൃൃഒരൃമാസ്േിനൃ
വേണൃൃിഇംഗൃൃീഷിലൃൃപസരൃൃചൃൃ്പെയയൃാലൃൃഇംഗൃൃീ
ഷ്ഭാഷയിലൃൃഉളൃൃപേബകൃസറൃൃൃേളിലൃൃനി
നൃൃലൃൃാപയയൃളൃൃറിസളൃൃടൃൃ്േിടൃൃിലൃ,ൃെപകൃൃവൊ
േ പതൃൃഏറൃൃവൃംേലൃതൃംേിലകൃറഞൃൃതൃമാ
യസപൃൃയരൃൃകെനയിലൃൃആയിരികൃൃൃമൃളൃൃത,ൃ
അേരൃൃകൃൃ്കെനീസ്പേബകൃസറൃൃ്ഉണൃൃാകൃ
േയൃംപെയൃൃൃം.ബിസിനസിനൃമാദയൃമലൃ,ൃയാദയൃ
കൃൃൃംെഠനാേസരങൃൃളൃൃകൃൃൃംഗവേഷണതൃൃി
നൃപൊപകൃൃ െണൃൃ്ബനൃൃിപൃൃിചൃൃിടൃൃിലൃൃാതൃൃസൃൃല
ങൃൃപളയമൃൃിലൃൃബനൃൃിപൃൃികൃൃൃം.

ഇങൃൃപനപോരൃസാഹെരേൃംേനൃൃാലൃൃ,രാ
ജേൃങൃൃളൃൃയമൃൃിലൃൃഭാഷയടസമായിരികൃൃൃനൃൃതൃ
പൊണൃൃ്നടകൃൃാപയവൊയിരികൃൃൃനൃൃബിസിന
സ-്േേൃാേസായിേകേമാറൃൃങൃൃളൃൃകൃടൃേയൃം
പെയൃൃൃം.ഇകൃൃവോമികൃൃ്ആകൃറൃൃിേിറൃൃിേളൃൃകൃ
ടൃം.അവപൃൃളൃൃയീരൃൃചൃൃയായൃംഇരൃഭാഗതൃൃൃനി
നൃൃൃമൃളൃൃമനൃഷേൃബനൃൃങൃൃളൃൃഉണൃൃാവേണൃൃിേ
രൃം.ഇേിപടയാണൃഭാഷേളൃൃകേോരേൃംപെ
യൃൃാനൃൃേഴിയൃനൃൃേരൃൃകൃൃൃളൃൃഅേസരങൃൃളൃ
ണൃൃായിേരൃനൃൃത.ൃമൃനൃൃപൃെറഞൃൃതൃകൃടാപയ
ഗവേഷണം,യാദയൃ,വോലിതൃടങൃൃിയഅേസ
രങൃൃളൃൃകൃടൃയലൃൃതൃറനൃൃൃേരൃം.

ഒരൃോലതൃൃ്ഭാഷഎനൃൃൃളൃൃതൃനമൃൃൃപടയ
ലവചൃൃറിലൃൃനിവകൃൃെികൃൃപപൃൃടൃൃഒരൃെിപൃൃിലൃപട
നമൃകൃൃ്അനായാസമായിമനസിലാകൃൃാനൃൃെ
റൃൃൃനൃൃഒനൃൃായിമാറിവയകൃൃാം.അങൃൃപനേനൃൃാ
പൊരൃെവകൃൃപൃയിയഒരൃരാജേൃവതൃൃകൃൃ് വൊ
േണപമങൃൃിലൃൃആരാജേൃപതൃൃ"ഭാഷആപൃൃ'്യല
വചൃൃറിവലകൃൃ്വനരിടൃൃ്ൌണൃൃവൊഡൃപെയയൃാ
ലൃൃമയിയാകൃം.െപകൃൃഅയിനിയൃംചൃരൃങൃൃി
യതൃഒരൃയലമൃറഅേപലയാണ.ൃഅതൃപൊ
ണൃൃ്യപനൃൃഇവപൃൃളൃൃവൊപളജിലൃളൃൃയലമൃറ
യൃംഭാഷെ ഠികൃൃൃനൃൃയാണൃബൃദൃൃി.
ഈവൊകൃൃ്പൌണൃൃോലതൃൃ്പൃയിയ

യായിഒരൃഭാഷെഠികൃൃൃനൃൃയിപനെറൃൃിെിനൃൃി
ചൃൃൃതൃടങൃൃൃേ.എലൃൃാകൃൃാലവൃംേീടൃൃിലൃൃഒതൃങൃൃി
യിരൃനൃൃവൊേമലൃൃപൃറതൃൃിറങൃൃിയാലൃൃെരമാ
േധിയാദയൃപെയൃൃൃനൃൃവൊേമാണൃഈവൊ
കൃൃ്പൌണൃൃോലതൃൃ്നാംസവൃപനൃംോവണ
ണൃൃത.ൃഭാഷഅയിനൃളൃൃഒരൃതൃടകൃൃമാേപടൃ.ൃ

മെമര്ൊ കവ്ിസ്
1. 'രാജൃവൊഹപൃൃൃഭാരൃേ(Rajmohan's Wife)'ഒരൃഇനൃൃൃേ
കൃൃാരപനഴൃയിയആരൃേഇംഗൃൃീഷ്വോേലായിേരൃയപൃപൃടൃ
നൃൃൃ.ആരാണൃഎഴൃതൃൃൃോരനൃൃ?
2. നാംമൃവൃനൃടൃൃ്'എനൃൃദൃഗനൃൃംരെിചൃൃയാരൃ?
3. രഹിനൃൃൃവേ'എനൃൃതൃആരൃപടപൃയിയപൃസ്യേമാണൃ?
4. ഇനൃൃൃേഇനൃൃരിനൃയൃസ്മിവൃലൃനിയംഎനൃൃപൃസ്യേം
രെിചൃൃേൃേകൃൃിആരാണൃ?

5. 2019പലജൃൃാനെീഠപൃരസ്ോരംലഭിചൃൃമലയാളസാ
ഹിയൃേോരനൃൃ?

ഉ ത്് ര ങ്് ള്്

1. ബങൃൃിംെദൃദൃൃൊറൃൃരൃൃജി
2. പേ.െിവേശേവമവോനൃൃ
3. ശശിയരൃരൃൃ
4. െി.സി.അലകൃസാണൃൃരൃൃ

5. അകൃൃിതൃൃംഅെൃയൃയനൃൃ
നമൃൃൃയിരി

രോ.മരോജുടവളളനാടു
(യിരൃേനനൃൃപൃരംപമെികൃൃലൃൃ
പൊപളജൃ) ""മലയാളി

യൃകൃൃി
വൃപൃവോഗപൊ
നൃൃൃമിവൃലൃ?ആ
ശൃെദൃയിേളി
പലങൃൃൃംആരൃ
മിലൃൃവൃലൃ.ഇദൃയ
യൃംരിേസങൃൃ
ളായിടൃൃ്പടസൃൃൃൃൃേ

ളൃൃനടതൃൃാതൃൃതൃപൊണൃൃൃംവോ
കൃറൃൃപറോണാതൃൃതൃപൊണൃൃൃംആ
രൃൃകൃൃൃംഒരൃദൃെശൃനവൃമിലൃൃ.ഹാരൃൃടൃൃറൃൃാ
കൃൃൃേളൃംഇലൃൃ.ആനൃൃജിവോപൃൃാസൃൃൃൃി
യൃംകബൊസൃംപെയൃൃാതൃൃതൃ
പൊണൃൃ്ആരൃംമരികൃൃൃനൃൃൃമിലൃൃ.അ
പൃപൃഎലൃൃാംനമൃൃൃപടവോനൃൃലൃൃമാ
ദൃയമായിരൃനൃൃിവൃലൃ?''
പൊവോണപയകൃൃാളൃൃവേഗതൃൃി

ലൃൃോടൃസ്ആപൃൃിലൃംവേസ്ബൃകൃൃി
ലൃംകേറലാകൃനൃൃഒരൃപമവസജി
പൃൃൃസാരാംശമാണിതൃ.വേരളതൃൃി
പലഒരൃരീയിേചൃൃിടൃൃ്െറഞൃൃാലൃൃ,
ആശൃെദൃയിേളിലൃൃേരൃനൃൃഎലൃൃാേ
രൃൃകൃൃൃംഅസൃഖംഉണൃൃാേണപമനൃൃി
ലൃൃ.വോഗിേളായിേരൃനൃൃേരൃൃകൃൃ്യ
പൃനൃെിലവൃപൃളൃൃപെറിയബൃദൃൃിമൃ
ടൃൃൃേവോഒരൃെിേിതൃൃയൃംഇലൃൃാപയ
മാറൃനൃൃദൃെശൃനങൃൃവോആയിരി
കൃൃാംഉണൃൃായിരൃനൃൃതൃ.അങൃൃപന
യൃളൃൃേരൃൃെപൃകൃനൃയൃനെകൃൃമാണൃ.
അേപരമാറൃൃിനിരൃൃതൃൃിയാലൃൃഭൃരി
െകൃൃവൃംയഥാരൃൃതൃൃ,െിേിതൃൃലഭൃേ
മാവൃകൃണൃൃവോഗിേളൃൃയപൃനൃയാണൃ.
അലൃൃാപയഇതൃൃരംോൊവോെസ
വൃദൃശങൃൃളിലൃൃെറയൃനൃൃതൃവൊപല
മലയാളിേളൃൃപൃകൃലൃൃാംവോഗമൃപൃണൃ
നൃൃതൃഅേരൃപടപേറൃംവോനൃൃലലൃൃ.

എങുുിലുുഎനുുുടൊണുുാണുഇ
രപുുളുുആശുപതരുികളിലുുരോഗി
കളുുകുറവ?ു

1. വേരളംജീേിയകശലിവോഗ
ങൃൃളൃപടയലസൃൃാനമാണൃ.കൃടൃയ
ലൃൃവോഗിേളൃംദൃെവമഹം,രകൃൃസ
മൃൃരൃൃദൃൃം,ഹൃവൃദരാഗം,കയവോയൃഡൃ
വോഗങൃൃളൃൃ,അെസ്മാരം,െിപൃനൃ
ഇയിപൃൃൃപയലൃൃാംസങൃൃീരൃൃണൃൃയേളൃം
ഒപൃകൃആയിടൃൃ്േരൃനൃൃേരാണൃ.
ഈസങൃൃീരൃൃണൃൃയേളൃൃഎനൃൃ്െറ

ഞൃൃാലൃൃവൃകൃൃതൃൃേരാറൃേനൃൃ്െ
യാലിസിസ്പെവൃയൃണൃൃിേരിേ,ഹൃ
രയസ്യംഭനംഉണൃൃാവൃേ,െകൃൃാ
ഘായംേരിേ,ോലിലൃൃഉണങൃൃാ
തൃൃദൃേണങൃൃളൃൃേരൃേ,ബൃൃഡൃഷൃഗ

രൃൃപെപൃടൃനൃൃ്കൃടിെയബറൃൃികൃേീ
വൃറൃഅസിവോസിസ്വൊലൃളൃൃ
അേസൃൃയിവലകൃൃ്വൊവൃേഒപൃകൃ
യാണൃ.അങൃൃപനഉണൃൃാവൃനൃൃേപര
ലൃൃാംഇവൃപൃഴൃംആശൃെദൃയിയിലൃൃേ
രൃനൃൃൃണൃൃ്.േലിയസങൃൃീരൃൃണയേളി
വലകൃൃ്വൊോതൃൃിടവൃതൃളംഇേ
യിലൃൃമികൃൃേയയൃകൃൃൃംദൃെ വൃയേേി
ചൃൃൃംവോഗലകൃൃണങൃൃളൃണൃൃാേിലൃൃ.
അതൃപൊണൃൃ്എലൃൃാേരൃംേീടൃൃിലൃൃ
യപൃനൃഇരികൃൃൃോണൃ.അേരൃൃഅേ
രൃപടആശൃെദൃയിസദൃൃരൃൃശനംകൃറ
ചൃൃൃനാളവൃതൃകൃൃ്നീടൃൃിപേചൃൃിരികൃൃൃ
നൃൃൃഎനൃൃ്മാദൃയമാണൃഅയിന
രൃൃതൃൃം.

2. മരൃേൊനമിലൃൃാ,ോഹനങൃൃളൃൃ
പൃറതൃൃിറകൃൃൃനൃൃതൃകൃറവൃ,വോഡൃ
േളിലൃൃആളൃംകൃറവൃ-അതൃപൊ
ണൃൃൃോഹനാെേടങൃൃളൃൃനവൃനൃകൃ
റഞൃൃൃ.

3. േണൃൃസ്ദൃടകൃൃനൃൃവോലിേളൃൃന
ടകൃൃാതൃൃയിനാലൃൃവോലിസൃൃലങൃൃ
ളിലൃൃനിനൃൃൃളൃൃഅെേടങൃൃളൃംേള
പരകൃറോണൃ.

4. േൃോനൃൃസറിവൃൃൃതൃഒഴിപേയൃ
ളൃൃഎലൃൃാഇലകൃറൃൃീവൃസരൃൃജറിേളൃം
മാറൃൃിേചൃൃൃ.

5. ഒരൃവോഗിആശൃെദൃയിയിലൃൃ
അഡൃമിറൃൃ്ആയാലൃൃോണാനൃൃേരൃ
നൃൃബനൃൃൃജനങൃൃളൃപടയൃംനാടൃൃൃ
ോരൃപടയൃംയിരകൃൃ്ഇവൃപൃഴിലൃൃ.മി
കൃൃആശൃെദൃയിേളിപലയൃംയിര
കൃൃിപൃൃൃെകൃയിയിലധിേവൃംവോ
ഗിേളൃപടകൃപടേരൃനൃൃേരൃ ഉണൃൃാ
കൃൃൃനൃൃയാണൃ.

6. അടൃതൃൃ്എേിപടപയങൃൃിലൃംേ
ലൃോണതൃൃിനൃവൊയിടൃൃ്േരൃവൃപൃ
വോപേറൃപയപൃറതൃൃിറങൃൃിയവൃപൃ
വോഒനൃൃ്ബിെിപെകൃൃ്പെയൃവയ
കൃൃാംഎനൃൃ്േരൃയിആശൃെദൃയിയി
ലൃൃേയറിയിറങൃൃൃനൃൃേരൃംഇവൃപൃളൃൃ
േരാറിലൃൃ.
െിപൃനൃയയിലൃളൃൃേനൃൃവേപോ

രൃെരാമരൃൃശം,"ഇവൃപൃളൃൃഹൃവൃദരാഗം
േനൃൃ്ആരൃംമരികൃൃൃനൃൃിലൃൃ,ആ
രൃൃകൃൃൃംെകൃൃാഘായംേരൃനൃൃിവൃലൃ'
എപൃനൃപൃകൃആയിരൃനൃൃൃ.
ഉതൃൃരം:േരൃനൃൃൃണൃൃ്.ഈെറ

ഞൃൃേപോനൃൃൃംകേറവോദൃെളയ
വൊേനൃൃതൃപൊണൃൃ്വെടിചൃൃൃവൊ
കൃനൃൃവോഗങൃൃപോനൃൃൃമലൃൃ.ആ
രൃൃകൃൃൃം,ആേൃോജസവൃദൃശംഎഴൃയി
യൃണൃൃാകൃൃിയആളിനൃളൃൃപൃപൃവട,എ
പൃപൃവേവണലൃംേരാവൃനൃൃേയാ
ണൃ.ഈഅ സൃഖങൃൃളൃമായിഇവൃപൃ
ഴൃംവോഗിേളൃൃആശൃെദൃയിേളിലൃൃ
എതൃൃൃനൃൃൃണൃൃ്,അേരൃൃകൃൃ്ആനൃൃജി

വോപൃൃാസൃൃൃൃിഉളൃൃപൃപൃപടയൃളൃൃെിേി
തൃൃേളൃൃേിടൃൃൃനൃൃൃണൃൃ്,കൃറചൃൃൃവെരൃൃ
മരിചൃൃൃവൊകൃനൃൃൃമൃണൃൃ്.ആശൃെ
ദൃയിേളിലൃൃധാരാളംഎമരൃൃജനൃൃസി
ഓപൃൃവറഷനൃേളൃംവനരപൃതൃവൊ
പലയപൃനൃനടകൃൃൃനൃൃൃണൃൃ്.ോടൃ
സ്ആപൃൃിലൃംവേസ്ബൃകൃൃിലൃംമാ
ദൃയംജീേികൃൃൃനൃൃേരൃൃഇപോനൃൃൃം
അറിയൃനൃൃിലൃൃഎവൃനൃഉളൃൃൃ.അയ
റിയണപമങൃൃിലൃൃആശൃെദൃയിയിലൃൃ
യപൃനൃവൊണം.

ചിടുുരോടെകാരയുങുുളുു
നീകുുണം
പൊേിൊനനൃൃരനാളൃേളിലൃൃ

അഭിമൃഖീേരികൃൃാനൃൃവൊകൃനൃൃേ

ലിയപേലൃൃൃേിളിേളിപൊനൃൃാണൃജീ
േിയകശലീവോഗങൃൃളൃപടേരൃൃദൃൃ
നവൃംനിയദൃനൃൃണമിലൃൃായൃമയൃം.അ
തൃഓവോരൃതൃൃരൃപടയൃംആവോഗൃേ
പൃതൃമാദൃയമലൃൃാ,ആപേയളരൃൃനൃൃിരി
കൃൃൃനൃൃആവോഗൃേവമഖലപയയപൃനൃ
യളരൃൃതൃൃൃം.

ഇവൃപൃളൃൃആശൃെദൃയിേളിലൃൃ
യിരകൃൃിലൃൃാതൃൃതൃവോഗങൃൃളിലൃൃാതൃൃ
തൃപൊണൃൃലൃൃാ,വനരപൃതൃെറഞൃൃ
വൊപലഅേപരലൃൃാംആശൃെദൃയി
സദൃൃരൃൃശനംനീടൃൃിേയൃകൃൃൃനൃൃതൃ
പൊണൃൃാണൃ.ദൃെവമഹതൃൃിനൃം
കഹപൃൃരൃൃപടനൃൃഷനൃംപൊളസ്വൃദടാ
ളൃൃകൃടൃനൃൃയിനൃപൊനൃൃൃംദൃെവൃയേേ
ലകൃൃണങൃൃളൃൃവേണപമനൃൃിലൃൃവൃലൃ.
രീരൃൃഘനാളൃൃജീേിയകശലിവോ

ഗങൃൃളൃൃകൃൃ്കൃയൃേമായിമരൃനൃൃൃേഴി

കൃൃായിരികൃൃൃേയൃംകൃയൃേമായി
വോവോഅപൃപെയൃൃായിരികൃൃൃേ
യൃംെരിവോധനേളൃൃകൃൃ്േിവധയ
രാോയിരികൃൃൃേയൃംപെയൃൃൃനൃൃതൃ
െിലവൃപൃളൃൃോരൃേങൃൃളൃൃകൃടൃയലൃൃേ
ഷളാകൃൃൃം.
ജീേിയകശലീവോഗങൃൃളൃൃകൃൃൃം

അെസ്മാരതൃൃിനൃംകയവോയൃഡൃ
വോഗങൃൃളൃൃകൃൃൃംമാനസിേവോഗ
ങൃൃളൃൃകൃൃൃംമരൃനൃൃൃേഴികൃൃൃനൃൃേരൃൃ
ഒരൃോരണേശാലൃംഅതൃമൃടകൃൃ
രൃതൃ.അങൃൃപനയൃളൃൃേരൃൃവനരിടൃൃ്
വോകൃൃപറോണാനൃൃെറൃൃിയിപൃലൃങൃൃി
ലൃംപടലിപമെിസിനൃൃവസേനങൃൃ
ളൃൃെരമാേധിദൃെവോജനപൃപൃടൃതൃൃൃ
േ.

േീടൃൃിലൃൃബിെിഅപൃൃാരറൃൃസ്,ഗൃൃൃ
വൃകൃമീറൃൃരൃൃഒപൃകൃഉളൃൃേരൃൃഇടയൃ
പൃകൃനൃൃ്പെകൃൃ്പെയൃൃണം.കൃടൃയ
പലങൃൃിലൃൃവോകൃറൃൃറൃപടസഹായം
വയടൃേ.ഭകൃൃണതൃൃിപലനിയദൃനൃൃ
ണം,േീടൃൃിലൃൃയപൃനൃപെയൃൃാവൃനൃൃ
േൃോയാമങൃൃളൃൃഒപൃകൃപെയൃൃണം.
വൊകൃൃ്ൌണൃൃോലതൃൃ്ശരീരഭാ
രംഅമിയമായികൃടായിരികൃൃാനൃൃ
ദൃെവൃയേേംദൃശദൃൃികൃൃൃേ.
ഇതൃേപരയൃംദൃെവമഹവൊരകൃൃ

സമൃൃരൃൃദൃൃവൊഇലൃൃാതൃൃപെറൃപൃൃകൃൃാരൃൃ
ഉളൃൃപൃപൃപടയൃളൃൃേരൃൃവൊകൃൃ്ൌ
ണൃൃേഴിയൃവൃപൃവഴകൃൃൃംഇപോ
പൃകൃഒനൃൃ്െരിവോധികൃൃൃനൃൃതൃനലൃൃ
യായിരികൃൃൃം.

നമൃൃൃപടനാടൃൃിലൃൃഅടൃതൃൃൃണൃൃാ
ോനൃൃവൊകൃനൃൃോലാേസൃൃാേൃേ

യിയാനങൃൃളൃൃപൊേിെിപൃൃൃേൃോെ
നപൃതൃഎദൃയവൃതൃളംസൃവാധീനി
കൃൃൃപമനൃൃതൃേണൃൃറിവയണൃൃയാണൃ.
വേനലൃൃകൃൃാലപൃതൃഉഷ്ണംവോഗ
േൃോെനതൃൃിപനസൃവാധീനികൃൃൃ നൃൃൃ
വൃടൃഎനൃൃതൃേൃേകൃൃമലൃൃ.

എനൃൃാലൃൃഒരൃമാസംേഴിയൃ
വൃപൃളൃൃേരാനൃൃവൊകൃനൃൃഇടേപൃൃാ
യിെിലവൃപൃളൃൃോരൃേങൃൃപളേീഴൃവമ
ലൃൃമറികൃൃാനൃൃസാധൃേയയൃണൃൃ്.അതൃ
പൊേിെിപൃൃൃവോഗേൃോെനപൃതൃ
വനരിടൃൃ്സൃവാധീനിചൃൃിപൃലൃങൃൃിലൃൃവൊ
ലൃം,നിലേിലൃ യളരൃൃനൃൃആവോഗൃേ
വമഖലപയപെങൃൃിപൃൃനിയൃംെികൃൃനൃൃ
ഗൃനിയയൃംഎലിപൃൃനിയൃംവൊലൃ
ളൃൃവോഗങൃൃളൃൃകൃടിേരൃവൃപൃളൃൃ

കൃടൃയലൃൃയളരൃൃതൃൃാനൃൃയപൃനൃയാ
ണൃസാധൃേയ.അതൃപൊണൃൃ്ഇവൃപൃ
വഴആേശൃേംവേണൃൃപൊതൃകൃനി
ോരണെരി ൊടിേളൃംെരിസര
ശൃെീേരണമാരൃൃഗങൃൃളൃംനമൃൃളൃൃ
സൃവീേരികൃൃണം.

ഓരൃൃകൃൃണം,സമൃഹതൃൃിപലേ
ലിപോരൃേിഭാഗതൃൃിനൃജീേിയ
കശലിവോഗങൃൃളൃൃേരൃനൃൃതൃരൗ
രൃൃഭാഗൃേേരമാണൃ.ദൃരൃൃബലരാകൃൃൃം
നപൃമൃഅതൃ.പൊവോണപയനമൃൃ
ളൃൃഈസിയായിറൃൃാറൃൃാകബകബ
െറഞൃൃൃേിടൃം.െവൃകൃഇപോപൃകൃ
ആയിരികൃൃൃംഏറൃൃവൃംേലിയദൃര
നൃൃംആകൃനൃൃതൃ.അങൃൃപനയൃണൃൃാ
ോയിരികൃൃാനൃൃനമൃൃളൃൃഇവൃപൃവഴജാ
ദൃഗയവോപടശീലങൃൃളിലൃൃേൃേയൃോ
സംേരൃതൃൃൃേയപൃനൃവേണം.

മലയാളിയുടെരോഗങുുളുുഎവിടെരപുുയി?

""മൃദൃഭാവേ, ദൃഢകൃവൃയേ'' എനൃൃയാണൃ വേരള
പൊലീസിപൃൃൃമൃഖമൃദരൃ.പെരൃമാറൃൃതൃൃിലൃൃമൃദൃ

ഭാേവൃംദൃെവൃതൃൃിയിലൃൃോരൃൃകൃൃശൃേവൃമാണൃേിേകൃൃ.
പൊലീസിപൃൃൃകൃയേൃനിരൃൃേഹണതൃൃിലൃൃബാഹേൃമായഏ
തൃയരതൃൃിലൃമൃളൃൃ ഇടപെടലൃേളൃംനിയമേിരൃദൃൃമാ
ണൃ.അതൃൃരംഇടപെടലൃേളൃൃകൃൃ്ഇടംനലൃൃോയിരികൃൃാ
നാണൃമൃദൃഭാേതൃൃിലൃളൃൃഇടപെടലൃേളൃംോരൃൃകൃൃശൃേ
തൃൃിലൃളൃൃനിയമസംേിധാനവൃംഅേരൃൃനടപൃൃാകൃൃൃനൃൃ
തൃ.നടെടിദൃേമങൃൃളിലൃൃെലവൃപൃാഴൃംഈമൃദൃഭാേംയരി
മൃൃൃവൊലൃംോണാനൃൃേിടൃൃിലൃൃ.െവൃകൃ,കൃയൃേനിരൃൃേഹ
ണതൃൃിലൃൃരണൃൃദൃെോരമൃളൃൃോരൃൃകൃൃശൃേങൃൃളൃംെയിോ
ണൃ.അതൃപോണൃൃൃയപൃനൃജനമനസൃേളിലൃൃപൊലീസി
പനകൃൃൃറിചൃൃ്അദൃയമയിപൃൃിപൃലൃനൃൃൃമാദൃയമലൃൃ,പേറൃപൃൃിപൃൃൃ
മൃഖാേരണംഎദൃയവയായേണഎടൃതൃൃണിഞൃൃിടൃൃൃണൃൃ്,
നമൃൃൃപടോകൃൃിപൃൃട.എനൃൃാലൃൃ,ഇയലൃൃവേരളപൊലീപസ
നൃൃൃസാധാരണകൃൃാരായജനങൃൃളൃൃകൃൃൃമനസിലായതൃ
ഈപോവറാണകൃൃാലതൃൃാണൃ. ോകൃൃികൃൃൃപൃൃായതൃൃിനൃ
ളൃൃിലൃൃമനൃഷൃേയൃവതൃൃിപൃൃൃഎദൃയപയദൃയമൃദൃഭാേങൃൃളാ
ണൃനമൃൃളൃൃഓവരാരിേസവൃംോണൃനൃൃതൃ.
പോേിഡൃേൃോെനംപെറൃകൃൃൃനൃൃയിലൃൃഇനൃൃൃേകൃൃൃമാ

തൃേയാണൃവേരളം.വലാേപമമൃൃാടൃമൃളൃൃേിരഗധൃരൃംഭ
രണേരൃൃതൃൃാകൃൃളൃപമാപൃകൃവേരളതൃൃിപൃൃൃമാതൃോെര
മായനടെടിേപള ദൃെേീരൃൃതൃൃികൃൃൃേയാണൃ.ഈ വനടൃൃ
തൃൃിനൃനാടിപനദൃൊപൃയമാകൃൃിയതൃവേരളപൊലീസി
പൃൃൃഅയിസാഹസിേമായസൃരകൃൃാനടെടിേളാണൃ.
സരൃൃേയദനൃൃൃസവൃയദനൃൃൃരായിേിഹരിചൃൃൃനടനൃൃഒരൃജനയ
പയ,നിയമതൃൃിപൃൃൃോരൃൃകൃൃശൃേതൃൃിവലകൃൃൃകൃടൃൃിപൃകൃാ
ണൃൃൃേനൃൃ്,ോരൃേമായഅനിഷൃൃസംഭേങൃൃപളാനൃൃൃമൃണൃൃാ
കൃൃാപയ,േീടേങൃൃളിലൃൃവലാകൃൃ്പെയൃതൃഎനൃൃയാണൃ
പൊലീസിപൃൃൃേലിയവനടൃൃം.ഇങൃൃപനഅടചൃൃിടൃൃജനങൃൃ
പളഅവയാപടകേേിടൃേയായിരൃനൃൃിലൃൃഅേരൃൃ പെ
യൃയതൃ.േീടൃേളിലൃം മറൃൃൃയാമസസൃൃലങൃൃളിലൃംകൃടൃ
ങൃൃിവൃപൃായലകൃൃകൃൃണകൃൃിനൃആളൃേളൃപടനാനാേിധ
തൃൃിലൃളൃൃ ആേശൃേങൃൃപളലൃൃാം സവഹാരരതൃലൃേമായ
സ്വനഹോയൃവൊപടയാണൃപൊലീസ്നിറവേറൃൃിപൃകൃാ
ടൃകൃൃൃനൃൃതൃ.
ഗൃരൃയരമായിവരാഗംബാധിചൃൃേരൃൃകൃൃൃമരൃനൃൃ,്ആശൃ

െദൃയിവസേനംആേശൃേമൃളൃൃേരൃൃകൃൃ്ആംബൃലനൃൃസ്അ
ടകൃൃമൃളൃൃ സഹായങൃൃളൃൃ,ആഹാരം േിടൃൃാതൃൃേരൃൃപൃകൃ
ലൃൃാംസമൃഹഅടൃകൃൃളേഴിഭകൃൃണപൃപൃായി,ഇയരസം
സൃൃാനപയാഴിലാളിേളൃൃകൃൃ്ആേശേൃമായമൃഴൃേനൃൃസൗ
േരൃേങൃൃളൃം,ഗരൃൃഭിണിേളൃൃ,കൃടൃൃിേളൃൃ,േവയാവൃദൃൃരൃൃതൃട
ങൃൃിയേരൃൃകൃൃ്മയിയായസംരകൃൃണംതൃടങൃൃിപൊലീസി
പൃൃൃജനകമദൃയീമൃഖംേണൃൃൃജനങൃൃളൃൃകൃയജൃൃയാഭരി
യരായിനിലൃൃകൃൃൃനൃൃഅേസരമാണിതൃ.പോേിഡൃേൃോ
െനം അയിയീദൃേപമനൃൃൃ ദൃെഖൃോെിചൃൃിരികൃൃൃനൃൃ ോസ
രൃൃവഗാഡൃ,േണൃൃൃരൃൃ,വോഴിവൃകൃാടൃ,മലപൃൃൃറംജിലൃൃേളിപല
പൊലീസ്ഉവൃരോഗസൃൃരൃൃസൃവനൃൃംേീടൃംനാടൃംജീേനൃം
ജീേിയവൃപമാപൃകൃമറനൃൃൃജനങൃൃളൃപടസൃരകൃൃയൃകൃൃൃ
സരാജാഗരൃേരായിനിലപോളൃൃൃനൃൃൃ.സൃവയംപൊേി
ഡൃ19നൃഇരേളാോനൃളൃൃസാധൃേയയൃളൃൃവൃപൃഴൃംജന
ങൃൃളൃപടജീേനൃോേലൃൃനിലൃൃകൃൃൃനൃൃേരാണൃയങൃൃപള
നൃൃവബാധമാണൃഅേപരരാവൃംെേലൃമിലൃൃാപയവസേ
നയതെൃരരായിജനങൃൃളൃൃകൃൃിടയിലൃൃനിലനിരൃൃതൃൃൃനൃൃത.ൃ
ജനേീയആേശേൃങൃൃളൃൃകൃൃൃമാദയൃമലൃ,ൃഅയേൃാേശേൃഅ

േസരങൃൃളിലൃൃ േേയിരിവോപട ദൃെേരൃൃതൃൃികൃൃാനൃംയ
ങൃൃളൃൃകൃൃാകൃപമനൃൃ്പയളിയിചൃൃൃ,പോചൃൃിനഗരതൃൃിപലഒ
രൃഉനൃൃയപൊലീസ്ഉവൃരോഗസൃൃനൃംഅവൃദൃഹതൃൃിപൃൃൃ
സഹായി േളൃം.ഗരൃൃഭിണിയായസവഹാരരിപയആശൃെ
ദൃയിയിലൃൃഹാജരാകൃൃിെരിവശാധനപൃരൃൃതൃൃിയാകൃൃിമട
ങൃൃൃനൃൃയിനിപടെഞൃൃറായിവൃപൃായോറിപൃൃൃേീലൃൃമാറി
യിടാനൃൃ ദൃശമിചൃൃ ശൃോം എനൃൃ യൃോേിനൃസഹായഹ
സയ്ംനീടൃൃിയതൃപോചൃൃിസിറൃൃിഅഡമൃിനിസവ്ദൃടഷനൃൃപെ
െൃയൃടൃൃിപൊലീസ്േമൃൃിഷണരൃൃെി.എനൃൃ.രവമശൃ.ഏഴൃമാ
സംഗരൃൃഭിണിയായയൃേയിപയവറാെിപൃൃൃഅരിേിവല
കൃൃൃമാറൃൃിനിരൃൃതൃൃിഒറൃൃയൃകൃൃൃടയരൃൃമാറൃൃിയിടൃൃശൃോമിവനാടൃ
യാദൃയാവരഖേളൃംയിരിചൃൃറിയലൃൃവരഖേളൃംപൊലീസി
പൃൃൃയാദയൃാൊസൃപമാനൃൃൃമായിരൃനൃൃിലൃൃെിസിെിആേ
ശൃേപൃപൃടൃൃതൃ.േഴിയിലൃൃസംഭേിചൃൃതൃഎനൃൃാപണനൃൃൃവൊരി
ചൃൃറിഞൃൃവശഷം,അെേടതൃൃിലൃൃനിനൃൃൃരകൃൃപെടൃതൃൃി
അേപരസൃരകൃൃി യമായി യിരിപേ േിടാനൃളൃൃകേ
തൃൃാങൃൃാകൃേയായിരൃനൃൃൃ. പൊലീസ് വേഷതൃൃിലൃൃ യ
പൃനൃഇേരൃൃശൃോമിപനാപൃൃംടയരൃൃമാറൃൃിയിടൃൃൃ.വേറിടൃൃഇതൃൃ
രംപൊലീസ്ോഴെൃേളൃൃകൃൃൃപോടൃകൃൃണം,മനൃഷേൃപൃൃറൃൃി
പൃൃൃഒനൃൃാനൃൃരപമാരൃസലൃയൃടൃൃ്!
അവപൃൃാഴൃംഒറൃൃപപൃൃടൃൃെിലസംഭേങൃൃളൃൃഅെോരമായൃ

ണൃൃ് എനൃൃൃ െറയായിരികൃൃാനൃം േയൃൃ. പോലൃൃം റൃറലൃൃ
പൊലീസിനൃേീഴിലൃൃേരൃനൃൃകൃളതൃൃൃപൃൃൃഴയിലൃംപൃന
ലൃരിലൃംേഴിഞൃൃരിേസംനടനൃൃസംഭേങൃൃളൃൃഉരാഹര
ണങൃൃ ളൃൃ.മൃദൃയതൃൃിലൃൃെഴൃപൃൃ്ബാധിചൃൃൃപൃനലൃരൃൃയാലൃ
കൃൃ് ആശൃെദൃയിയിലൃൃ െിേിതൃൃയിലായിരൃനൃൃ ഇഎ
സ്എംവോളനിയിപലെി.ജി.വജാരൃൃജൃഎനൃൃയാപളമേ
നൃൃവറായിഅരേിവലാമീറൃൃവറാളംചൃമലിപലടൃതൃൃൃനട
നൃൃൃേനൃൃോഴൃെആരൃപടയൃംമനസലിയികൃൃൃം.അചൃൃ
പനയൃംേയറൃൃിേനൃൃഓപൃടൃറികൃൃയൃകൃൃൃയാദൃയാവരഖേളി
പൃലൃനൃൃോരണംെറഞൃൃൃപൊലീസ്യടഞൃൃിടൃൃയാണൃ
വറായിപയപൃകൃാണൃൃ്ഈസാഹസംപെയൃൃികൃൃാനൃൃഇടയാ
കൃൃിയതൃ.സംഭേപൃതൃകൃൃൃറിചൃൃ്അ റിഞൃൃമനൃഷൃോേോ
ശ േമൃൃിഷനൃൃ സൃവവമധയാ എടൃതൃൃ വേസിപൃൃൃ അടി
സൃൃാനതൃൃിലൃൃഅവനൃവഷണംനടകൃൃൃേയാണിവപൃൃാളൃൃ.േ
ണൃൃൃരിലൃൃജിലൃൃാപൊലീസ്സൃദൃെണൃൃ്യയീഷ്െദൃദൃൃ,മൃനൃൃൃ
വെപരപൊതൃനിരതൃൃിലൃൃനിരതൃൃിനിരൃൃതൃൃിഏതൃൃമിടീ
ചൃൃസംഭേതൃൃിലൃൃആഭൃേനൃൃരേകൃപൃൃിപൃൃൃചൃമയലയൃളൃൃ
മൃഖൃേമദൃനൃൃിെിണറായിേിജയനൃൃയപൃനൃേടൃതൃൃഅമ
രൃൃഷംവരഖപൃപൃടൃതൃൃിയതൃംമറകൃൃാറായിടൃൃിലൃൃ.വോേിഡൃ
ോലപൃതൃവേരളപൊലീസിപൃൃൃഏറൃൃവൃംഅ ഭിനദൃൃനീ
യമായദൃെേരൃൃതൃൃനങൃൃപളയാഴൃതൃൃിപൃകൃടൃൃൃനൃൃയാണൃഇ
തൃൃരം സംഭേങൃൃള.അയിനൃ കൃടി യടയിടാനൃൃ േഴി
ഞൃൃാലൃൃ,പോേിഡൃദെൃയിവരാധംവൊപലയപനൃൃഅനൃൃാ
രാദഷൃൃൃദശൃദൃൃെിടിചൃൃൃെറൃൃൃനൃൃയാവൃംവേരളപൊലീസിപൃൃൃ
ദൃെയിചൃൃായയൃം.

സന്േഹനസവേങ്്ള്്ക്്്സലയ്്ട്്്;
അപവാദങ്്ളം്ഒഴിവാകടട്്



എ.  പര്േ മാ ന ന്്് 
കൊച്്ി:ലകകദ്്്മയക്്്മര്ന്്്വിര്ദ്്ഏജന
സിയായൊരല്ക്ട്്ികസ്്കണലക്ോളബയ്്
ലോയക്്്്(എനസിബി)ലകരെത്്ിലകൊച്്ി
ലകകദ്്്മായിപ്തിയലോണര്പീകരിക്്്ം.
ലകകദ്്്ആഭയ്ന്്രമകന്്്ാലയത്്ിലഇതിന്ള്്
െടപടികക്മങ്്ള അന്്ിമഘട്്
ത്്ികലത്്ിയതായം് ലോ
ക്്്ഡൗണകഴിഞ്്്ഹവ
കാകതവിജ്്ാപെംപ്
റകപ്്ട്വിലച്്ക്്്കമ
ന്്്ംഎനസിബിവ്ത്്
ങ്്ളഅറിയിച്്്. െില
വില കചഹന്് ലോ
ണികന്്്കപ്വരത്്െപരി
ധിയിലാണ്ലകരെം.കൊ
ച്്ിലോണത്ടങ്്്ന്്ലൊ
കടലകരെവം്ലകകദ്്്ഭരണകപ്ലദ
േമായ ലക്്ദവ്ീപം് ഇതികന്്് പരിധിയിലാ
കം്.
രാജയ്ത്്ിെകത്്്ംപ്റത്്്ംമയക്്്മര്
ന്്് ലവട്് െടത്്്ന്്തികൊപ്്ം ലകകദ്്്,സം
സ്്ാെസരക്്ാരഏജനസികളക്്്ലഹരിമ
ര്ന്്്വയ്ാപെംതടയാൊവേയ്മായപരിേീല
െവം്സഹായവം്മാരഗെിരലദേങ്്ളം്െ
ലക്ന്്ത് ൊരല്ക്ട്്ികസ്് കണലക്ോള
ബയ്്ലോയാണ.് 1986ല ര്പീകൃതമായഎന
സിബിയക്്്് മം്ഹബ, ഇനലോര, കൊല

ക്്ത്്, കഡലഹി, കചഹന്,്ലക്ൌ, ലോ
ധപ്്ര, ചണ്്ിഗഡ,് ജമ്്്,അഹമ്്ദാബാദ,്
ബംഗള്ര,്ലോഹത്്ി,പാറ്്്െഎന്്ിങ്്കെ
13ലോണ്കൊണ്ള്്ത.്ലകരെത്്ിലകൊ
ണ്്്റ്കള്കട ആരംഭം മ്തല കൊച്്ി ആ
സ്്ാെമായി സബ് ലോണ കപ്വരത്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്.
ഇതിെികട,മാലദവ്ീപം്കെയ്ാക്മാരിമ്
െമ്്്ം ലകകദ്്്ീകരിച്്് കേ്ീലങ്്ന തമി
ഴപ്്ലികള മയക്്്മര്ന്്് കടത്്്
ന്്്കവന്്ലകകദ്്്ഇന്്്ലിജനസ്ബയ്്
ലോയ്കട(ഐബി)മ്ന്്റിയിപ്്ികെ
ത്ടരന്്്സബ്ലോണതിര്വെന്്
പ്രംപ്ജപ്്്രയിലലക്്്മാറ്്ി.തിര്വ
െന്്പ്രം വിമാെത്്ാവെം വഴിയ്
ള്്മാലദവ്ീപ്വിമാെസരവീസം്വിഴി
ഞ്്ം, കെയ്ാക്മാരി തീരലദേവ്മാണ്
പ്ലികളമയക്്്മര്ന്്ിന്മറയാക്്ിയത.്
തമിഴപ്്ലികള്കട പതെകത്് ത്ടരന്്്
2014ലസബ്ലോണകൊച്്ിയിലതിരികച്്
ത്്ി.
അഞ്്്കൊല്്മായിലകരെത്്ിലമയക്്്മ
ര്ന്്്കടത്്്ംഉപലോഗവം്കക്മാതീതമായി
കപര്കിയസാഹചരയ്ത്്ിലാണ്ലകരെത്്ി
ന് ലോണഅന്വദിക്്ാനആഭയ്ന്്ര മ
കന്്്ാലയംപച്്ക്ക്ടികാട്്ിയത.്ലകരെത്്ി
ന് മാകത്മായി ലോണആവേയ്മാകണന്്്
കാട്്ികചഹന്്ലോണഡയറകറ്്്റം്മലയാ

െിയ്മായകര്്ലോഒര്കൊല്്ംമ്നപ്എന
സിബിഡയറകറ്്്രരാലകഷ്അസത്ാെയക്്്്
റിലപ്്രട്്്സമരപ്്ിച്്ിര്ന്്്.തമിഴെ്ാട,്ലൊ
ണ്്ിലച്്രി,ലകരെം,ലക്്ദവ്ീപ്കപ്ലദേങ്്ൊണ്
കചഹന്്ലോണിന്കീഴിലകപ്വരത്്ിക്്്
ന്്ത.്കൊച്്ിലോണത്ടങ്്്ന്്ലൊകടകച
ഹന്്ലോണികന്്്പരിധിതമിഴെ്ാടം്ലൊ
ണ്്ിലച്്രിയം്മാകത്മായിച്ര്ങ്്്ം.എറണാ
ക്െംകാക്്ൊട്കപ്വരത്്ിക്്്ന്്എനസി
ബിസബ്ലോണിലഒര്സ്കപ്ണ്്്ംഏതാ
നം്അലെ്വഷണഉലദ്ോഗസ്്രം്മാകത്മാണ്
ള്്ത.് ലോണഅന്വദിക്്്ന്്ലൊകട എ
സപ്ിറാങ്്ിന്ത്ലയ്മായഡയറകറ്്്റ്കടകീഴി
ലയ്ണിറ്്്വിപ്ലീകരിക്്്ം.

വിലദേരാജയ്ങ്്െിലെിന്്്കെട്മ്്ാലേ
രിവിമാെത്്ാവെംവഴിയ്ള്്ലഹരികടത്്്
കക്മാതീതമായിവരധിച്്തം്ലോവ,ബംഗള്
ര്എന്്ിവിടങ്്െിലെിന്്്ലകരെത്്ിലലക്്്
കകമിക്്ല ലഹരി കടത്്്ന്്തം് പ്തിയ
ലോണിന ്ള്്കാരണങ്്െിലഒന്്ാണ.്ദ്
ബായിലെിന്്്ലകരെത്്ിലലക്്്വര്ന്്വി
മാെങ്്െിലാണ്ലാറ്്ിെലമരിക്്നരാജയ്ങ്്െി
കലലഹരിമര്ന്്്സംഘങ്്ളകെട്മ്്ാലേ
രിയിലലഹരിഎത്്ിക്്്ന്്ത.്2017ല4.667
കിലോ കഗ്ാമം് 2018ല9.500 കിലോകഗ്ാമം്
കൊകക്്യന്കൊച്്ിഎനസിബിപിടിക്ടി
യിര്ന്്്.കഴിഞ്്കൊല്്ം2.491കിലോകഗ്ാം
കമറ്്ാംഫിറ്്മിനം്3.910കിലോകഗ്ാംഹാഷിഷ്
ഓയിലം്പിടിക്ടി.

2018ലലകരെത്്ില800ലൊടിര്പയ്കട
മയക്്്മര്ന്്്പിടിച്്തായിഎകഹ്സസ്ക
മ്്ീഷണരഡിജിപിഋഷിരാജ്സിങ്കൊച്്ി
യിലകവെികപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.കബ്ൗണഷ്ഗ
ര,എംഡിഎംഎ,എലഎസഡ്ി,ചരസ,്ഒപ്്ി
യം,മാജിക്മഷറ്ം്,ഡയസിപാം,കര്്കപ്ിലൊ
രഫിന,ഹെകട്ാകസപാംഉളകപ്്കടഒട്്്മിക്്
ലഹരിമര്ന്്്കളം്ലകരെത്്ിലഎത്്്ന്്്
ണ്്്.എനസിബിലോണലകരെത്്ിലത്ട
ങ്്്ന്്ലൊകടഎകഹ്സസിനം് കൊലീസി
നം്മയക്്്മര്ന്്്സംഘങ്്കെലെരിടാന
ലകകദ്്്ഏജനസിയ്കടക്ട്തലസഹായംല
ഭയ്മാകം്.
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ഗജവീരൻഉതര്ാളിക്്ാവ്സീരാരാമൻചെരിഞ്്്
കൊച്്ി:തൃപ്്്ണിത്്്റകേ്ീപ്രണകത്യീേലക്്
കത്ത്്ില്്െിതയ്േീലവലിക്്്എഴ്കന്്ള്്ിച്്ിര്ന്്
കൊച്്ിലദവസവ്ംലോര്്ഡികന്്്ഉകത്ാെിക്്ാവ്
സീതാരാമന്്എന്്ആെചരിഞ്്്.എഴ്പത്വ
യസായിര്ന്്്കപ്ായം.
ഇന്്കലരാവികല6.30ന്ലക്്കത്ത്്ികലെി
തയ്േിലവലിക്്്ലേഷംതീറ്്കയട്ക്്ാൊയിലത
വരക്്ാവ്ലോഡ്കെപ്്്രയക്്്ല്്ഹലെില്്ക
ണിയാംപറമ്്്മഠത്്ിലൊരായണസവ്ാമിയ്
കടപറമ്്ില്്കൊണ്്്വന്്തായിര്ന്്്.പറമ്്ി
ല്്െടന്്്തീറ്്കയട്ക്്്ന്്തിെികടകപകട്്ന്്്േ
രീരംവിറയക്്്്കയം്ആെഅട്ത്്്ള്്മരത്്ി
ല്്ചാരിെില്്ക്്്കയം്കചയത്.്
പരികഭ്ാന്്രായപാപ്്ാന്്ാര്്ഓടികയത്്ികയങ്്ി
ലം്ആെമസത്കംെിലത്്്ക്ത്്ിമറിഞ്്്
വീണ്ചരിഞ്്്.അവരഉടനതകന്്ലക്്കത്ത്്ി
കലലദവസവ്ംഓഫിസര്്പി.ബി.ബിജ്വികെവി
വരമറിയിച്്്.അലദ്്ഹത്്ികന്്്െിര്്ലദേകപ്കാരം
ലദവസവ്ംകവറ്്ിെറിസര്്ജന്്ലോ.സ്െില്്ക്
മാര്്സ്്ലകത്്ത്്ിപരിലോധിക്്്കയം്മര
ണംസ്്ിരീകരിക്്്കയം്കചയത്.്ഹ്ദയാഘാ
തമാണ്മരണകാരണം.
കൊച്്ിലദവസവ്ംലോര്്ഡ്അധിക്തര്്വെം
വക്പ്്്ഉലദ്ോഗസ്്കരയം്കൊലീസികെയം്വി
വരംഅറിയിച്്്.സംഭവംഅറിഞ്്്സ്്ലകത്്

ത്്ിയജെങ്്കെസബ്ഇന്്സ്കപകറ്്്ര്്കക.ആ
ര്്.ബിജ്വികന്്്ലെത്തവ്ത്്ില്്കൊലീസ്ഇട
കപ്്ട്്്െിയകന്്്ിക്്്കയം്ക്ട്തല്്കൊലീസി

കെവിെയ്സിച്്്ജെകത്്ഒഴിവാക്്്കയം്കച
യത്.്ആെയ്കടജഡംലൊസ്ലറ്്ര്്ട്്ത്്ിൊയി
ലൊടൊലട്്ക്്്കൊണ്്്ലൊയി.

കൊച്്ികേനദ്്്മായിനാർകക്്ട്്ികസ്്
േൺകന്ോൾബയ്്കോകോൺ

ഭാഗയുകുുുറി
േറുടകുുടുപു്ു
വീണുുുംേീടുുിവചുുു
തിര്വെന്്പ്രം:ഈമാസം
19ന്പ്െരാരംഭിക്്ാെിര്ന്്
ഭാഗയ്ക്്്റിെറ്കക്്ട്പ്്്വീ
ണ്്്ംെീട്്ിവച്്്.19മ്തല26
വകരെറ്കക്്ട്ക്്ാെിര്ന്്
പൗരണമി(ആരഎന435),
വിനവിന(ഡബ്്്യ്557),സക്ത്ീ
േക്്ി(എസഎ്സ്202), അ
ക്്യ(എകക438),കാര്ണയ്
പ്്സ്(കകഎന309),െിരമല
(എനആര166),പൗരണമി
(ആരഎന436)ഭാഗയ്ക്്്റിക
ളയഥാകക്മംഅട്ത്്മാസം
10,13,16,19,22,25,28തിയ
തികെിലെറ്കക്്ട്ക്്്ം.
ഏകപ്ില28ലലക്്്െറ്കക്്
ട്പ്്്മാറ്്ിയസമ്്രബംപര
(ബിആര72)ഭാഗയ്ക്്്റികമയ്
31ന്െറ്കക്്ട്ക്്്ം.ലെര
കത്്ഇതികൊപ്്ംെറ്കക്്ട്
പ്്്െിശ്്യിച്്ിര്ന്്കാര്ണയ്
(കകആര441)(28.03.2020),
വിനവിന(ഡബ്്്യ്558-
30.03.2020), സക്ത്ീേക്്ി(എ
സഎ്സ്203-31.03.2020)ഭാ
ഗയ്ക്്്റിടിക്്റ്്്കളവിലപ്െ
െടത്്ിയിട്്ില്്ാത്്തിൊലറ
ദ്്്കചയത്.്ആദയ്ഘട്്ത്്ിലറ
ദ്്്കചയത്ഏകപ്ിലഒന്്്മ്ത
ല28വകരയ്ള്്ടിക്്റ്്്കള
കക്്പ്്ംഏകപ്ില29,30തിയ
തികെികലഅക്്യ(എകക
443),കാര്ണയ്പ്്സ്(കകഎന
314)ടിക്്റ്്്കളക്ടിറദ്്ാക്്ി.
ഇതിന്പ്റകമകമയ്മാസ
കത്്മ്ഴ്വനടിക്്റ്്്കളം്റ
ദ്്ാക്്ി.ഇലൊകടമാരച്്ിലഭാ
ഗികമായം്ഏകപ്ില,കമയ്മാ
സങ്്െിലപ്രണമായം്ഭാഗയ്
ക്്്റിടിക്്റ്്്കളറദ്്്കച
യത്.്വിഷ്ബംപര(ബിആര
73)ടിക്്റ്്്ംറദ്്ാക്്ി.

കാലിതുുീറുു
കുുീരസംഘങുുൾവഴി
തിര്വെന്്പ്രം: ഉതപ്ാദെം
െിലച്്്ലൊയതികെത്ടരന്്്വി
തരണംെിലച്്്ലൊയമിലമകാ
ലിത്്ീറ്്ക്്ീരസംഘങ്്ള വഴി
കരഷകരക്്്ഇെിക്തയ്മായില
ഭയ്മാക്്്കമന്്് മിലമ കചയരമാ
നപി.എ.ബാലന.
അസംസ്ക്ത വസത്്ക്്ള
ആവേയ്ത്്ിന്ലഭയ്മായതിൊല
പട്്ണക്്ാട്്്കാലിത്്ീറ്്ഫാകറ്്്റി
യിലമ്ന്്്ഷിഫറ്്്ിലകപ്തിദിെം
300ടണകാലിത്്ീറ്്ഉതപ്ാദെം
ത്ടങ്്ി.മ  ലമ്്്ഴയിലം്അട്ത്്
ദിവസംമ്തലമ്ന്്്ഷിഫറ്്്ില
കപ്വരത്്ിക്്്ന്്ലൊകട 600 ട
ണകാലിത്്ീറ്്ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്ം.
ഓണഹലനവഴിലോ,ബാങ്്്
വഴിലോമ്നക്ട്്ിപണമടയ്ക്്്
ന്്വരക്്്ംലമഖലായ്ണിയന
വഴിആവേയ്കപ്്ട്ന്്വരക്്്ംഉ
ടകെ മിലമ കാലിത്്ീറ്് ക്്ീര
സംഘങ്്െിലഎത്്ിക്്്ം.അ
ഡവ്ാ  നസായി പണമടയക്്്്ന്്
സംഘങ്്ളക്്്ഒര്ചാക്്്കാലി
ത്്ീറ്്യക്്്്10ര്പവീതംഅധി
കകമ്്ീഷനെലക്കമന്്്ംകച
യരമാനഅറിയിച്്്.

ഓൺലലൻവയ്ാപാരം
ലത്ോത്്ാഹിപ്്ിക്്ലവഞ്്ന
തിര്വെന്്പ്രം: വയ്ാപാര
സ്്ാപെങ്്ളഅടപ്്ിച്് ലേ
ഷം ഓണഹലന വയ്ാപാരം
ലക്ൊത്്ാഹിപ്്ിക്്്ന്്ത് വ
ഞ്്െയാകണന്്്ഭാര
തീയഉലദ്ോഗ്വയ്ാപാ
രമണ്്ലലദേീയഉ
പാധയ്ക്്നം് ലകര െ
വയ്ാപാരിവയ്വസായി
ഏലൊപെ സമിതി
സംസ്്ാെ ജെറല
കസകക്ട്്റിയ്മായരാ
ജ്അപസ്ര.
കൊവിഡ് ലോക് ഡൗണ
ൊലാംആഴച്യിലലക്്്ംപി
കന്്അഞ്്്ംആറം്ആഴച്ക
െിലലക്്്ംെീള്ലപ്്ഴം്രാജയ്
ത്്ിനം് ജെങ്്ളക്്്ം ലവ
ണ്്ിസരക്്ാരതീര്മാെംഅം
ഗീകരിച്്്മ്ണ്്്മ്റ്ക്്ിയ്ട് 
ത്്്കപ്തീക്്ലോകടകഴിയ്ക
യാണ് വയ്ാപാരികള.അവര
ക്്്ലവകറമാരഗങ്്െില്്.ലോ

ക് ഡൗണ കാലം കഴിഞ്്ാ
ലം് െഷ്്കപ്്ട്്ആഴച്കള്കട
ആഘാതംഏലപിച്് മ്റിവ്
ണങ്്ങ്്ാനം് ജീവി ത താെം
വീകണ്്ട്ക്്ാനം് ഒര്
വരഷകമങ്്ിലം്അതയ്
ധവ്ാെംകചയ്്ണം.
എന്്ാലം്കപ്തീക്്
ഹകവിടാകത കാത്്ി
രിക്്്ന്് വയ്ാപാരിക
കെ വറചട്്ിയില െി
ന്്ം എരിതീയിലലക്്്
എറിയ്ന്് തീര്മാെ

മാണ്ക്ത്്കഓണഹലന
വയ്ാപാരികളക്്് കപ്വരത്്ി
ക്്ാ ന കൊട്ത്് അംഗീകാ
രം. ലോക് ഡൗണ കാലത്്്
കപ്വരത്്ിച്്്കൊണ്്ിരിക്്്
ന്്ഭക്്്യവിതരണശം്ഖലക
െിലം്സാമ്ഹികകപ്വരത്്െ
ങ്്െിലം്വയ്ാപാരികള്കടസ
ജീവസാന്്ിധയ്മ്ണ്്്.എന്്ാ
ലഈഓണഹലനക്ത്്ക

കള എന്്് കചയത്?് ചില്്ി
ക്്ാേിന് ലൊലം് ഇവകര
കക്ാ്ണ്്് ഉപകാരമ്ണ്്ായിട്്ി
ല്്.
ഉപലോക്്ാക്്ളക്്്ഇലത
സാധെങ്്ള ഇലത വില
യക്്്്തകന്്ലോഇതിലം്വി
ലക്റലച്്വീട്കെിലഎത്്ി
ച്്്കൊട്ക്്ാന വയ്ാപാരിക
ളം്തയാറാണ.്തങ്്ളക്്്കി
ട്്്ന്്ത്ച്്മായലാഭത്്ിലെി
ന്്് ധാരാെം കൊഴിലാെിക്
ടം്ബങ്്െില അട്പ്്് പ്ക
യം്.സരക്്ാരഖജൊവ്കെി
ലലക്്്ആന്പാതികെിക്തി
കളം്വരം്.കചറ്കിടവയ്ാപാ
രികള്കടെട്കൊടിക്്്ന്്തീ
ര്മാെത്്ിലെിന്്്ംലകകദ്്്,
ലകരെസരക്്ാര്കളപിന്്ാ
റിയികല്്ങ്്ിലവയ്ാപാരിസമ്
ഹം േക്്ിയായ കപ്തിലഷധ
ത്്ിലലക്്്ഇറങ്്്കമന്്്ംരാ
ജ്അപസ്ര.

ആയ്ര്്ലവദആശ്പതത്ികളില
ആയ്ര്്രക്്ാക്്ിനിക്്്കള്്
തിര്വെന്്പ്രം:കൊവിഡ്19കന്്്പശ്്ാത്്
ലത്്ില്്ലോഗകപ്തിലോധത്്ിൊയിസംസ്്ാ
െസര്്ക്്ാര്്ആയ്ഷ്വക്പ്്ികന്്്കീഴില്്ര്
പീകരിച്്സ്ലറ്്റ്്്ആയ്ര്്ലവദകൊവിഡ്കറസ്
ലൊണ്്സ്കസല്്ികന്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്ആയ്
ര്്രക്്ാക്്ിെിക്്്കള്് കപ്വര്്ത്്െമാരംഭിച്്്.
എല്്ാസര്്ക്്ാര്്,എന്്എച്്്എംആയ്ര്്ലവദ
ഡിസ്കപന്്സറികെിലം്ആശ്പകത്ികളം്ക്്ി
െിക്്്കള്്കപ്വര്്ത്്ിക്്്ം.
അതത്കപ്ലദേക്ത്്തലദ്്േസ്്ാപെങ്്ള്
കടസഹായല്ത്കടജെങ്്ള്്ക്്്ലോഗകപ്തി
ലോധലേഷി വര്്ധിപ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്ആയ്
ര്്ലവദഔഷധങ്്ളം്െിര്്ലദേങ്്ളം്െല്്ക്
കയാണ്ആയ്ര്്രക്്ാക്്ിെിക്്്കള്്വഴിഉലദ്്
േി ക്്്ന്്ത.് ഭാരതീയചികിത്്ാവക്പ്്ികന്്്
യം്ആയ്ര്്ലവദകമഡിക്്ല്്വിദയ്ാഭയ്ാസവ
ക്പ്്ികന്്്യം്കീഴില്ള്്സര്്ക്്ാര്്-സവ്കാരയ്
ആയ്ര്്ലവദലൊകെജ്കള്്,മറ്്്ആശ്പകത്ിക
ള്്എന്്ിവയ്കടലസവെംഉപലോഗകപ് ്ട്ത്്ി
യാണ്ഇവകപ്വര്്ത്്ിക്്്കകയന്്്മകന്്്ികക.
കക.ഹേലജ.
ലോക്ഡൗണ്്കാലത്്്അെിയകന്്്ിമാകാ
ന സാധയ്തയ്ള്് ജീവിതഹേലീ ലോഗങ്്

ള്്ക്്്ള്്ആയ്ര്്ലവദകപ്തിലോധമായിലെിത
മായ ലോഗാസെങ്്ളം് േവ്സെ പരിേീലെ
ങ്്്ംഉള്്കപ്്ട്ത്്ികപ്തിദിെം20മിെിട്്്െീണ്്്
െില്്ക്്് ന്്സാര്്വകത്ികവയ്ായാമ പരിപാടി
"സവ്ാസ്്്യ'എന്്ലപരില്്ആയ്ര്്ലവദകൊവി
ഡ്കറസ്ലൊണ്്സ്കസല്്ികന്്്ഭാഗമായിആ
രംഭിക്്്ം.60വയസിന്മ്കെില്ള്്വരക്്്ോ
രീരികവം്മാെസികവ്മായപിന്്്ണെല്്കാ
ന"സ്ഖായ്ഷയ്ം'എന്്ലപരില്്കപ്ലത്യകസം
രക്്ണ,കപ്തിലോധകപ്വര്്ത്്െങ്്ള്്ക്്ിെി
ക്്്കള്്വഴിെടപ്്ാക്്ിത്്്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.
ആയ്ര്്ലവദലൊകെജ്കെിലം്ജില്്ാആയ്
ര്്ലവദആശ്പകത്ികെിലം്മറ്്്ആയ്ര്്ലവദസ്
കപഷയ്ാലിറ്്ിആശ്പകത്ികെിലം്ചികിത്്യി
ലിരിക്്്ന്്ലോഗികള്്ക്്്കൊവിഡ്വയ്ാപെ
ക്ത് ത്ടര്്ന്്് ത്ടര്്ചികിത്് ബ്ദ്്ിമ്ട്്ായ
സാഹചരയ്ം ഒഴിവാക്്ാനഓണ്് ലൊള്് ഒപി
സംവിധാെംെിരാമയഎന്്ലപരില്്ആരംഭി
ക്്്ം.ലോഗികള്്ക്്്സ്കപഷയ്ാലിറ്്ികണ്്സല
ലറ്്ഷനം്കവ്ാറഹന്്്ന്്-ഐകോലലഷന്്ലോ
ഗികള്്ക്്്കൗണ്്സലിങ്സൗകരയ്ങ്്ളം്ഹവ
ലദ്ോപലദേങ്്ളം്ഈസംവിധാെംവഴിലഭയ്
മാക്്്ം.

േഞ്്,പിങ്്്കാരഡ്കളക്്്
സൗജനയ്അരി20മ്തല
തിര്വെന്്പ്രം: സംസ്്ാെത്്് കൊവിഡ്
19കന്്്സാഹചരയ്ത്്ിലകപ്ധാെമകന്്്ിഗരീബ്
കലയ്ാണഅന്്ലോജെപദ്്തികപ്കാരംഎ
എഹവ(മഞ്്),പിഎച്്്എച്്്(പിങ്്്)കാരഡ്ക
ളക്്്ള്്ഏകപ്ിലികലസൗജെയ്ലറഷനവിതര
ണം20ന്ആരംഭിക്്്ം.ഒര്കാരഡികലഓലോ
അംഗത്്ിനം്അഞ്്്കിലോഅരിവീതമാണ്
സൗജെയ്മായിലഭിക്്്ന്്ത.്
പതിലെഴ്ഇെങ്്െടങ്്ിയപലവയ്ഞജ്െകി
റ്്്കള്കടരണ്്ാംഘട്്വിതരണം22ന്ആരംഭി
ക്്്ം.മ്നഗണൊവിഭാഗത്്ികലപിങ്്്കാര
ഡ്കള്കടകിറ്്്വിതരണമാണ്ഈഘട്്ത്്ില
െടക്്്ക.ലകകദ്്്സരക്്ാരഅന്വദിച്്എഎ
ഹവവിഭാഗത്്ിന്ള്്സൗജെയ്അരിയ്കട
വിതരണം20,21തീയതികെിലലറഷനകടക
ളവഴിെടക്്്ം.22മ്തലപിങ്്്കാരഡ്ടമക
ളക്്്ള്്അരിയം്അവരക്്്ള്്സംസ്്ാെ
സരക്്ാരികന്്്പലവയ്ഞജ്െകിറ്്്കളം്വിതര
ണംകചയ്്്ം.30വകരസൗജെയ്അരിലഭിക്്്ം.
ലറഷനകടകെിലതിരകക്്ഴിവാക്്ാനകാ
രഡികന്്്അവസാെ െമ്്ര കപ്കാരം വിതര
ണംകക്മീകരിക്്്ം.ഒന്്ിലഅവസാെിക്്്ന്്

കാരഡ്െമ്്ര്കാരക്്്22ന.്2-23,3-24,4-
25,5-26,6-27,7-28,8-29.9,0െമ്്ര്കെില
അവ സാെിക്്്ന്്വരക്്്30ാംതീയതി.ഒര്സ
മയംഅഞ്്്ലപകരമാകത്ലമകടയ്കടമ്ന്്ില
അന്വദിക്്്.ക്ട്തലആളക്്ാരഒര്മികച്്
ത്്ിയാലലോക്്ണഏരകപ്്ട്ത്്്ം.
ലോക്ഡൗണസാഹചരയ്ത്്ിലസവ്ന്്ംലറ
ഷനകടയിലെിന്്്കിറ്്്വാങ്്ാനകഴിയാത്്
വരഇലപ്്ളതാമസിക്്്ന്്സ്്ലത്്്സമീപ
കത്്ലറഷനകടയിലബന്്കപ്്ട്്വാരഡ്കമം
ബര/കൗണസിലരസാക്്്യകപ്്ട്ത്്ിയസതയ്
വാങമ്്ലം21ന്മ്മ്്്സമരപ്്ിക്്ണം.

േഴക്്ാലപ്ര്്വശ്ചീകരണം
ഊര്്ജിതോക്്ാൻസരക്്ാര

തിര്വെന്്പ്രം: കൊവിഡ1്9 മാെദ
ണ്്ങ്്ള്്ക്്കത്്്െിന്്്മഴക്്ാലപ്
ര്്വശ്ചീകരണവം്പകര്്ച്്വയ്ാധികപ്
തിലരാധ കപ്വര്്ത്്െങ്്ളം്ഊര്്ജിത
മായിെടത്്ണകമന്്്മ്ഖയ്മകന്്്ിപിണ
റായിവിജയന്്.ഇത്മായിബന്്കപ്്ട്്
ഉന്്തതലലയാഗത്്ില്് സംസാരിക്്്
കയായിര്ന്്്അലദ്്ഹം.
അത്മാറ്്ിവയക്്്ാൊവില്്.മഴക്്ാല
ത്്്പലതരംപെിയം്പകര്്ച്്വയ്ാധിക
ളം്മറ്്്അസ്ഖങ്്ളം്ക്ട്തലായിറി
ലപ്ാ്ര്്ട്്്കചയ്്കപ്്ടാറ്ണ്്്.വീടം്കപാത്
സ്്ലങ്്ളം് ശ്ചിയാക്്ാന്് തലദ്്േ
സ്്ാപെങ്്ള്കട ലെത്തവ്ത്്ില്് ഇട
കപടണകമന്്്ലെരലത്്പറഞ്്ിര്ന്്്.
ലഹാട്്്സല്ൊട്്്ജില്്കെിലം്വീടം്പരി
സരവം്വ്ത്്ിയാക്്ാൊകണം.
കപാത്സ്്ലങ്്ളം്കകട്്ിടങ്്ളം്ഓ
ഫിസ്കളം്ആഴച്യികോരിക്്ല െി
ശ്്ിതഅകലംപാലിച്്്അഞ്്ില്്ക്ട്
തലല്്ാകതആള്കകെഉപലയാഗിച്്്ശ്
ചീകരിക്്ാനതലദ്്േസ്്ാപെങ്്ള്്ആ

ലലാചിക്്ണം. കവള്്കക്്ട്്് ഉണ്്ാകര ്
ത.്ഖരമാലിെയ്ങ്്ള്്ഓടകെിലം്അഴ്
ക്്്ചാല്കെിലം് തള്്ര്ത.് മാലിെയ്ം
െീക്്ം കചയത്് കപ്ാലദേികമായി സം
സക്രിക്്ാന്്സംവിധാെമ്ണ്്ാക്്ണം.
ക്െങ്്ളം് ലതാട്കളം് വ്ത്്ിയാ
ക്്ാനഹരിതകര്്മലസെ,സാമ്ഹയ്സ
ന്്ദ്്ലസെഎന്്ിവര്കടഏലകാപെം
ഉണ്്ാകണം.ഇതരസംസ്്ാെകതാഴി
ലാെികകെയം്ഇത്്രംകപ്വര്്ത്്െങ്്
ള്്ക്്്ഉപലയാഗിക്്ാം.കകാത്ക്െിവാ
രണത്്ിന്തലദ്്േസ്്ാപെങ്്ള്് മ്
ന്്ഗണെെല്്കണം.തലദ്്േസ്്ാപെ
അതിര്്ത്്ിയികലഎല്്ാ ലറാഡ്കളം്
െല്് ലറാഡ്കൊക്്ി മാറ്്ാന്് തീകവ്യ
തെ്പരിപാടിലവഗംആരംഭിക്്്ം.ക്ടി
കവെെംഉറപ്്്വര്ത്്ല,സക്്ള്്കകട്്ി
ടങ്്ള്കടസ്രക്്ിതതവ്ംഎന്്ിവയക്്്്
ള്്െടപടികളം്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ണം.
കഡംഗിപ്്െി,എലിപ്്െി,എച്്്1എന്്1
എന്്ിവവരാതിരിക്്ാന്്പരിസരശ്
ചീകരണംകപ്ധാെമാകണന്്്ആലരാഗയ്

വക്പ്്് മകന്്്ി കക.കക. ഹേലജ പറ
ഞ്്്. ലകാെറ, മഞ്്പ്്ിത്്ംഎന്്ിവ
യക്ക്്തിലരയം്ജാകഗ്തലവണം.കാട്്ി
കലമ്ഗങ്്ള്്ക്്്കവള്്ംകകാട്ക്്ാന്്
സംവിധാെംഒര്ക്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്വെം
മകന്്്ികക.രാജ്പറഞ്്്.
മകന്്്ിമാരായഇ.ചകദ്്്ലേഖരന്്,ടി.പി.
രാമക്ഷണ്ന്്,കജ.ലമഴസ്ിക്്്ട്്ിയമ്്,
കക്പാഫ.സി.രവീകദ്്്ൊഥ,്ചീഫ്കസകക്ട്്
റിലടാംലജാസ,്കപാത്മരാമത്്്വക്പ്്്
അഡീഷണല്്ചീഫ്കസകക്ട്്റി ടി.കക.
ലജാസ,് റവെയ്് വക്പ്്് പിന്്സിപ്്ല്്
കസകക്ട്്റിവി.ലവണ,്തലദ്്േസവ്യംഭര
ണവക്പ്്്കപ്ിന്്സിപ്്ല്്കസകക്ട്്റിോ
രദ മ്രെീധരന്്, പട്്ികജാതി-പട്്ികവ
ര്്ഗവക്പ്്്കപ്ിന്്സിപ്്ല്്കസകക്ട്്റിബി
േവ്ൊഥ്സിന്്ഹ,ആലരാഗയ്വക്പ്്്കപ്ി
ന്്സിപ്്ല്്കസകക്ട്്റിലഡാ.രാജന്്കഖാ
കബ്ഗകഡ,കപാത്വിദയ്ാഭയ്ാസകസകക്ട്്
റി എ. ഷാജഹാന്്, ജലവിഭവ വക്പ്്്
കസകക്ട്്റിലഡാ.ബി.അലോക്ത്ടങ്്ി
യവര്്ലയാഗത്്ില്്പകങ്്ട്ത്്്.

മുതുുുറു്ുഫിോനുുസ്
20നുനപുവരുുതുുേം
പുേരാരംഭികുുും
കൊച്്ി:ലോക്ഡൗണ്്മ്ലം
അടച്്ിട്്ിര്ന്്മ്ത്്്റ്്്ഫിൊ
ന്്സികന്്്ഇന്്്യയില്ടെീെമ്
ള്്എല്്ാോഖകളം്തിങ്്ൊ
ഴച്മ്തല്്ത്റന്്്കപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ം.ഉപലോക്്ാക്്ള്കടപ
രമാവധിസ്രക്്യം്മ്ന്്ക
ര്തല്കളം്ഉറപ്്ാക്്ിയായി
രിക്്്ംഎല്്ാലസവെങ്്ളം്
പ്െരാരംഭിക്്്കകയന്്്കമ്്
െിഅറിയിച്്്.
കകാവിഡ്19ബാധയ്കടതീ
കവ്തഅന്സരിച്്്വിവിധ
ലോണ്കൊയിതിരിച്്്സ
ര്്ക്്ാര്്െിരീക്്ണംത്ടര്ന്്
തിൊല്്അതത്െഗരങ്്െികല
സ്്ിതിഗതികളം്കപ്ാലദേിക
ഭരണക്ടങ്്ള്കടെിര്്ലദേ
വം്അന്സരിച്്ായിരിക്്്ം
കബ്ാഞ്്്കള്്കപ്വര്്ത്്ിക്്്ക.
സാമ്ഹയ്അകലംപാലിലക്്
ണ്്തിന്മ്ന്്ഗണെെല്്കം്.
കപ്ലവേെകവാടങ്്െില്്എല്്ാ
വര്്ക്്്ംഹാന്്ഡ്സാെിഹറ്്
സര്്ലഭയ്മാക്്്ം.സാധാരണ
സമയകക്മത്്ിലായിരിക്്്ം
കബ്ാഞ്്്കള്കടകപ്വര്്ത്്െം.
20ന്ലസവെങ്്ള്്പ്െരാരം
ഭിക്്്ലമ്ാ്ളസംസ്്ാെസ
ര്്ക്്ാര്കള്്െല്്കിയഎല്്ാ
െിര്്ലദേങ്്ളം്പാലിക്്്കമന്്്
മ്ത്്്റ്്്ഫിൊന്്സ്മാകെജി
ങ്ഡയറകറ്്്ര്്ലോരജ്അലക്
സാണ്്ര്്മ്ത്്്റ്്്പറഞ്്്.

=മുഖയുമനതുുുിയുടെനേതുതവുതുുിൽഉനുുതതലനോഗം
=നോടു്ുസന്ോടുുുകളിടലവീടംുപരിസരവംുവുതുുിോകുുണം
=അഞുുിൽുുകുൊതുുആളുകടളഉപനോഗിചു്ുശുചീകരണം

ചൊവിഡ്ആന്്്ിലോഡിപരിലോധന
സവ്കാരയ്ലേഖലയിലനടത്്ാൻഅന്േതി
തിര്വെന്്പ്രം:കൊവിഡ്19ആന്്്ി
ലോഡിപരിലോധെസവ്കാരയ്ലമഖല
യിലെടത്്ാനഅന്മതിെലകിസ
രക്്ാര ഉത്്രവായി. ഇതിന്ള്് ല
ലോറട്്റികകെകതരകഞ്്ട്ക്്ല,ആ
ന്്്ിലോഡികടറ്്്്്കിറ്്്,പരിലോധെെ
ടലത്്ണ്്വ കരകതരകഞ്്ട്ക്്ല,പരി
ലോധെെടലത്്ണ്്കതലപ്്ള,സാം
പിളലേഖരണം,പരിലോധൊഫലം
അറിയിക്്ലത്ടങ്്ിയവസംബന്്ി
ച്്മാെദണ്്ങ്്ളം്െിശ്്യിച്്്.
േരീരകസ്വപരിലോധെയിലഎന
എബിഎലഅകക്ഡിലറ്്ഷന്ള്്ലാബ്
കളക്്്അന്മതിെലകം്.ലാബ്കള
ക്്്കൊവിഡ്19ആന്്്ിലോഡിപരി
ലോധെയക്്്് ഐസിഎംആറികന്്്
അംഗീകാരം ലവണം. ഐസിഎംആ
റം്സംസ്്ാെസരക്്ാരം്ഇതിൊയി
ര്പീകരിച്്ിട്്്ള്്ലൊരട്്ലിലലാബ്ക
ളരജിറ്്്്ര കചയത്ിരിക്്ണം. ലകരെ
സരക്്ാരികന്്് രജിസല്ക്ടഷന്
covidpnsodedme@gmail.com എന്്കമയി

ലഐഡിയിലആവേയ്മായലരഖകള
അയയക്്്ണം.പരിലോധൊഫലങ്്
ളസംസ്്ാെആലോഗയ്വക്പ്്ിന്ഓ
ണഹലനലൊരട്്ലമ്ലഖെലാബ്ക
ളഹകമാറണം.രജിറ്്്്രകചയത്ലാ
ബ്കളക്്്ഓണഹലനലൊരട്്ലികന്്്
ലിങ്്്െലകം്.ലാബ്കളവിവരങ്്ള
കവെികപ്്ട്ത്്ികല്്ന്് കരാര ഒപ്്്വ
യക്്്ണം.കമ്്്യ്ണിലക്്ഷനലക്പാലട്്
ലൊളകരാറം്ഉണ്്ാവം്.കരാരപകര
പ്്് അയയക്്്്ന്് ലാബ്കള്കട രജി
സല്ക്ടഷനമാകത്ലമഅംഗീകരിക്്്.
ആരടി പിസിആര കെഗറ്്ീവായ
കൊവിഡ്സംേയിക്്്ന്്വരിലം്ലോ
ഗലക്്ണമ്ള്്ഹഹറിസ്ക്ലൊണ്്ാ
കറ്്്്വിഭാഗങ്്െിലം്ആന്്്ിലോഡിപ
രിലോധെെടത്്്ം.കൊവിഡ്ലോഗി
കകെചികിത്്ിക്്്ന്്ആലോഗയ്കപ്വ
രത്്കകരയം്അതി കഠിെമായേവ്സ
െസംബന്്ലോഗമ്ള്്വര്കടകെ്റ്്്്
റ്കെില ഉളകപ്്ട്ന്്വകരയം് പരി
ലോധെയക്്്്വിലധയരാക്്്ം. ലോഗ

െിരണയംെടത്്്ന്്തിന്മ്മ്്്േവ്സ
െസംബന്് ലോഗം മാറിയവരിലം്
ആന്്്ിലോഡിപരിലോധെെടത്്ാം.
ലോഗംസ്്ിരീകരിച്്വര്കടഹഹ റി
സ്ക് ഹക്പമറി, കസക്്നഡറി ലൊ
ണ്്ാകറ്്്്കെിലം് പരിലോധെ െട
ത്്്ം.ജെക്്്ട്്ത്്ിെിടയിലലൊയവ
ര,കഴിഞ്്14ദിവസത്്ിന്ള്്ിലമര
ണാെന്്ര ചടങ്്്കള, ഉത്്വങ്്ള
എന്്ിവയിലപകങ്്ട്ത്്ലോഗലക്്
ണംകാട്്ിയവരിലം്പരിലോധെെട
ത്്ാനെിരലദേിച്്ിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്14
ദിവസത്്ിന്ള്്ിലക്ട്തലലോഗം
റിലപ്്രട്്്കചയത്കപ്ലദേത്്്ള്്വകര
യം്പരിലോധിക്്ാം-മാെദണ്്ത്്ി
ലപറയ്ന്്്.
ലോഗലക്്ണംഉണ്്ായലേഷംഏഴ്
ദിവസത്്ിെകംആന്്്ിലോഡികടറ്്്്്
െടത്്ണം. ലക്്ണമില്്ാത്് കവ്ാ
ഹന്്്െില കഴിയ്ന്്വരക്്് 14 ദിവ
സംപ്രത്്ിയാക്ലപ്്ളപരിലോധ
െെടത്്ാം. കൊവിഡ്പരിലോധെ

യിലം്പരിചരണത്്ിലം്ഏരകപ്്ട്്ിരി
ക്്്ന്്ആലോഗയ്കപ്വരത്്കരക്്്െി
ശ്്യിച്്ിട്്്ള്് കവ്ാറഹന്്്ന കാലാവ
ധിക്്് ലേഷം പരിലോധെ െടത്്
ണം.
ഐസിഎംആരെിരലദ്്േിക്്്ന്്പ
രിലോധൊകിറ്്്കൊണ് ഉപലോഗി
ലക്്ണ്്ത.്
https:/www.icmr.nic.in/content/covid-19
കവബഹ്സറ്്ിലഅംഗീകാരമ്ള്്കി
റ്്്കള്കടവിവരംലഭയ്മാണ.്ലാബ്ക
െിലഉപലോഗിക്്്ന്്കിറ്്്കളസം
സ്്ാെകഡ്ഗസ്്കണലക്ടാെരപരിലോ
ധിക്്ണം.

ലോക്ഡൗണില്്പിടിചച്്ട്ത്്വാഹനങ്്ള്്വിട്്്നല്്കം്
കൊച്്ി:ലോക്ഡൗണ്്ലംഘിച്്തികെത്ട
ര്്ന്്്കൊലീസ്പിടികച്്ട്ത്്വാഹെങ്്ള്്ഉ
ടമകള്്ക്്്വിട്്്െല്്കാന്്ഹഹലക്്ടതിഅ
ന്മതിെല്്കി.
ഇര്ചകക്-മ്ച്്കക്വാഹെങ്്ള്്ക്്്1,000ര്
പ,കാര്്,ജീപ്്്എന്്ിവയക്്്്2,000ര്പ,വലി

യവാഹെങ്്ള്്ക്്്4,000ര്പഎന്്ീ കക്മ
ത്്ില്്കകട്്ിവയക്്്ണം.ആര്്സിബ്ക്്്,ഇ
ന്്ഷ്റന്്സ്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്എന്്ിവയ്കടപ
കര്്പ്്്കള്് കൊലിസ് ലറ്്്്ഷെില്്ഹാജരാ
ക്്ണംഎന്്ിവയാണ്ലൊടതിമ്ലന്്ട്്്വ
ച്്െിബന്്െകള.



ബമ  സ ു ര:ു ലൊ  വി  ഡ ുവയുാ  ര  നം ത  ട  യാ  ന ു ളുു അ  
ട  ചുുി  ട  ൽ  ോ  െ  തു്ു എ  ലുുാ നി  യ  ദനുുു  ണ  ങുു  ളംു െം  ഘി  
ചു്ു േ  ർ  ണാ  ട  േ മ ു ൻ മ ു ഖയു  മ  ദനുുുി എ  ചുു്.  ഡി. ക ു മാ  ര  
സവുാ  മി  യ ു ലട മ  േ  ലുുു വി  വാ  ഹം. ൈം  ഗ  ള ു ര ു വി  നു
പ ു റ  തു്ു രാ  മ  ന  ഗ  ര  യി  ൽ ഗൗ  ഡ ക ു ടംു  ൈ  തുുി  ലുുു
ഫാം   ഹൗ  സി  ൊ  യി  ര ു നുുു സാ  മ ു ഹി  േ അ  േ  െം
രാ  െി  കുു  ണ  ലമ  നുുും മാ  സക് ുധ  രി  കുു  ണ  ലമ  നുുു  മ ു 

ളുു നി  ർ  ചര  ശ  ങുു  ലള  ലുുാം അ  വ  ഗ  ണി  ചുുു വി  വാ  ഹ  ചുു  
ട  ങു്ു ന  ട  തുുി  യ  ത.ു 50 ചര  രി  ൽ താ  ലഴ മാ  ദതു  ചമ ര  
ലങു ു ട ു കുുു എ  നുുാ  ണ ുക ു മാ  ര  സവുാ  മി ചന  ര  ചതു ുര  
റ  ഞുുി  ര ു നുു  ത.ു എ  നുുാ  ൽ, ന ു ചോ  ളം ചര  ർ ര  ലങു ു 
ട ു തുു  താ  യാ  ണ ുറി  ചപു ു ർ  ടു്ു. 

വ  ര  ൻ നി  ഖി  ൽ ക ു മാ  ര  സവുാ  മി  യ ു ലട മ ു തുു  ചുു  ൻ
എ  ൺ  ര  തുുാ  റ ുവ  യ  സാ  യ മ ു ൻ ദരു  ധാ  ന  മ  ദനുുുി

എ  ചു്ു.  ഡി. ചര  വ  ഗൗ  ഡ  യംു വി  വാ  ഹ  തുുി  ൽ ര  ലങു ു 
ട ു തുുു. ചൊ  ൺ  ദഗു  സ ്ചന  താ  വംു മ ു ൻ മ  ദനുുുി  യ ു മാ  
യ എം.   ക ു ഷണ്  പുു  യ ു ലട സ  ചോ  ര  രി  യ ു ലട ലൊ  
ചുുു  മ  േ  ൾ ചര  വ  തി  യാ  ണ ുവ  ധ.ു ചന  ര  ചതു,ു ൈം  ഗ  
ള ു ര ുന  ഗ  ര  തുുി  ൽ ന  ട  തുുാ  നി  ര ു നുു വി  വാ  ഹം
ലൊ  വി  ഡ ുേ  ണ  കുുി  ലെ  ട ു തുുാ  ണ ുഫാം  ഹൗ  സി  
ചെ  കുുു മാ  റുുി  യ  ത.ു മാ  ധയു  മ  ങുു  ൾ  കുുു ദരു  ചവ  ശ  നം
അ  ന ു വ  രി  ചുുി  ര ു നുുി  ലുു. നാ  ൽ  പുു  ചോ  ളം ോ  റ ു േ  ൾ
ഫാം  ഹൗ  സി  ചെ  കുുു േ  ട  നുുു  ചൊ  യ  താ  യി മാ  ധയു  മ  
ങുു  ൾ റി  ചപു ു ർ  ടു്ു ലേ  യതു.ു 

രാ  മ  ന  ഗ  ര  യി  ചെ  കു്ു അ  ന ു വ  ര  നീ  യ  മാ  യ ോ  റ ു 
േ  ള ു ലട ന  മുു  റ ു േ  ൾുു ചന  ര  ലതു ുത  ലനു ുക ു ടംു  ൈം
ന  ൽുുേി  യി  ടുുു  ലണു ു നുുാ  ണ ുലൊ  െീ  സി  ലുുു ദരു  തി  േ  
ര  ണം. ചോ  കു്ുഡൗ  ൺുു ദരു  ഖയുാ  രി  ചുു സാ  ഹ  േ  രയു  
തുുി  ൽുു വി  വാ  ഹ  ലതു ു കുുു  റി  ചു്ു ചോ  രി  ചുു  ചപു ു ൾുു ഇ  
ത ുന  ട  തുുാ  വാ  വ  ശയു  മാ  യ എ  ലുുാ മ ു ൻുുക ു ർുു അ  ന ു മ  
തി  േ  ളംു േ  ർുുണാ  ട  േ സ  ർുുകുുാ  രി  ൽുു നി  നുുും എ  ട ു 
തുുി  ടുുു  ലണു ു നുുാ  ണ ുക ു മാ  ര സവുാ  മി ദരു  തി  േ  രി  ചുു  ത.ു
വി  വാ  ഹം ന  ട  കുുു  ചപു ു ൾുു േ  ർുുശ  ന നി  യ  ദനുുു  ണ  ങുു  
ൾുു ഉ  ണുുാ  വ ു ലമ  നുുും എ  ലുുാ ോ  രയു  ങുു  ളംു േി  ദതുീ  േ  
രി  കുുു  ലമ  നുുും സ  ർ  കുുാ  ർ അ  റി  യി  ചുുി  ര ു നുുു. േ  ടുു  
ങുു  ൾ രാ  െി  ചുുി  ലലു ു ങുുി  ൽ ന  ട  ര  ടി  യ ു ണുുാ  ക ു ലമ  നു്ു
ചന  ര  ചതു ുേ  ർ  ണാ  ട  േ ഉ  ര  മ ു ഖയു  മ  ദനുുുി അ  ശവു  തു്ു
നാ  രാ  യ  ൺ അ  റി  യി  ചുുി  ര ു നുുു. 
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നഗരത്്ിൽ നിന്്്
ഭർത്്ാളവത്്ി, 
വീട്്ിൽ
കയറ്്ാളര
യവ്രി
ലന ലുുു ർ: അ ട ചുുു പ ുടുു െി ലന തുുു 
ട ർ നുുു ന ഗ ര തുുി ൽ ക ുട ുങുുി യ
ഭ ർ തുുാ വ ുതി രി ലേ ലയ തുുി യ 
ചപു ുൽ ലൊ വി ഡ ു19 ര രി ചോ 
ധ ന യകുുുു ചശ ഷം വീ ടുുി ൽ േ യ 
റി യാ ൽ മ തി ലയ നുുു യ ുവ തി.
ആ ദനുുു ദരു ചര ശി ലെ ലന ലുുു ർ ജി 
ലുു യി ല ുളുു ലവ ങുു ട ഗി രി യി ൊ 
ണ ുസം ഭ വം. അ ട ചുുു പ ുടുു ൽ ദരു 
ഖയുാ രി കുുു ചപു ുൾ ലന ലുുു ർ ന ഗ 
ര തുുി ലെ സവു ർ ണ കുു ട യി ൽ
ചോ െി യി ൊ യി ര ുനുുു ലവ ങുു ട 
ഗി രി സവു ചര ശി യാ യ യ ുവാ വ.ു
21 രി വ സം േ ട യി ൽ ത ലനു ുേ 
ഴി ഞുുു. അ ട ചുുു പ ുടുു ൽ നീ ടുുി യ 
ചപു ുൾ വീ ടുുി ചെ കുുു ന ട നുുു. േ 
ഴി ഞുു രി വ സം രാ വി ലെ വീ ടുുി 
ലെ തുുി യ ചപു ുൾ ആ രയും ര രി 
ചോ ധ ന ന ട തുുാ ൻ നി ർ ചര ശി 
കുുു േ യാ യി ര ുനുുു ഭാ രയു. അ ത ു
വ ലര സ മീ ര ലതു ുആം ഗ ൻ വാ 
ടി ലേ ടുുി ട തുുി ൽ താ മ സി ചുുാ ൽ
മ തി ലയ നുുും ര റ ഞുുു. 

ക ുടുുി േ ളംു ക ുടംു ൈാം ഗ ങുു 
ള ുമ ുളുു തി നാ ൽ ര രി ചോ ധ ന
ന ട തുുാ ലത വീ ടുുി ൽ േ യ റുുാ നാ 
വി ലലു ുനുുു ര റ ഞുു ഭാ രയു യ ുലട
നി ർ ചര ശം സവുീ േ രി ചുു യ ുവാ വി 
ന ുആ ചോ ഗയു ദരു വ ർ തുു േ ലര 
തുുി ര രി ചോ ധ ന ന ട തുുി യ 
ചോ ലട ചോ ഗ മി ലുു നുുു ലത ളി 
ഞുുു. ഇ ചത തുുു ട ർ നു്ു ഇ നുു ലെ
യ ുവാ വ ുവീ ടുുി ലെ തുുി. ക ുടുുി േ ള ു
ലട യംു അ യ ൽ കുുാ ര ുലട യംു
ആ ചോ ഗയും ര നുുാ ടാ ന ുളുു ത 
ലലു ുനുു തി നാ ൊ ണ ുതാ ൻ ഇ ങുു 
ലന ലോ ര ുതീ ര ുമാ ന ലമ ട ുതുു 
ലത നുുു യ ുവ തി. യ ുവ തി യ ുലട
ന ലുു ഉ ചദു ുശയു ലതു ുതാ ൻ അം ഗീ 
േ രി കുുു ലനു ുനുുു ഭ ർ തുുാ വംു
ര റ ഞുു ചോ ലട ക ുടംു ൈ തുുി 
ലുുു പ ുനഃ സ മാ ഗ മം സ ുപുു ർ ഹി 
റുുാ യി. ചന ര ചതു,ു ലത െ ങുുാ ന 
യി ൽ അ യ ൽ ദഗുാ മ തുുി ലെ ൈ 
നുുു വീ ടുുി ൽ ചൊ യ അ മുു ലയ 
യംു മ കുു ൾ വീ ടുുി ൽ േ യ റുുാ ൻ
വി സ മുു തി ചുുി ര ുനുുു. അ ട ചുുു പ ു
ടുു ൽ േ ഴി ഞുു ചശ ഷം വ നുുാ ൽ മ 
തി ലയ നുുാ യി ര ുനുുു ദഗുാ മ ുഖയു 
നാ യ മ േ ലുുു നി ർ ചര ശം. 

പശ്്ിമ
ൈംഗാെിൽ
പച്്ക്്റി
രോഷണം 
ചൊ ൽ കുു തുു: മ ുപുു ത ുവ ർ ഷ 
ലതു ുക ുഷി അ ന ുഭ വ ങുു ളി ൽ
ര ശുുി മ ൈം ഗാ ളി ലെ ചോ ർ തു്ു
24 ര ർ ഗാ നാ സ ്സവു ചര ശി മ ൻ മ 
ഥ ചൈ ര യകുു്ു ഇ ത ുചൊ ലോ രു
ദ ുരി ത ോ െ മ ുണുുാ യി ടുുി ലുു. വി െ 
യി ടി വംു ദരു ക ുതി ദ ുര നുു ങുു ളംു
ത ള ർ തുുി യ ചപു ുഴംു ര ചുു കുു റി 
ചതു ുടുു തുുി ൽ നി നു്ു എ ലനു ുങുുി 
ല ുലൊ ലകു ുേി ടുുി യി ര ുനുുു ഉ ര 
ജീ വ ന തുുി ന.ു ഇ ചപു ുൾ അ ത ു
മി ലുു. എ ലുുാ രി വ സ വംു രാ വി 
ലെ ചോ ടുു തുുി ലെ തുുു ചപു ുൾ
ോ ണ ുനുു ത ുവി ള ലയ ലുുാം ആ 
ചോ േ വ ർ നുുി രി കുുു ലനു ുനു്ു. ര 
രാ തി ന ൽ േി യ ചപു ുൾ വീ ടുുി െി 
രി കുുാ ൻ ലൊ െീ സി ലുുു ഉ ര ചര 
ശ വംു. ഇ നി ലയ നുുു ലേ യുുു ലമ 
നു്ു അ റി യി ലുു ചൈ ര യകുുുും ഭാ 
രയു മ ഞജു ുവി നംു. 

ചൈ ര യ ുലട യംു മ ഞജു ുവി 
ലുുു യംു മാ ദതും അ വ സുു യ ലുുി 
ത.ു അ ട ചുുു പ ുടുു െി ലന തുുു ട ർ നു്ു
ോ ർ ഷി േ ചോ െി േ ളംു മ ുട ങുുി 
യ ചപു ുൾ ര ശുുി മ ൈം ഗാ ളി ലെ
ക ുഷി യി ട ങുു ളി ൽ വയുാ ര േ മാ 
യി രി കുുു നുുു  വി ള ചൊ ഷ ണം.
ത ണുുി മ തുു ൻ, േി ലുുി, വ ഴ ുത ന,
ത കുുാ ളി ത ുട ങുുി യ വ ലയ ലുുാം
േ വ ർ ചുു ലേ യുു ലപു ുട ുനുുു. 24 മ 
ണി കുുു റംു ോ വ െി രി കുുാ നാ 
വ ുചൊ എ നുുു ചോ രി കുുു നുു മ 
ഞജു ുചൊ ഷ ണ തുുി ന ുമാ ന ുഷി 
േ വ വ ശ മ ുലണു ുനുുും മ റ കുുു 
നുുി ലുു. ആ ർ കുുും ചോ െി യി ലുു. ഭ 
ഷുു ണ സാ ധ ന ങുു ൾ േി ടുുാ നി ലുു.
വാ ങുുാ ൻ ര ണ വ ുമി ലുു. വി ശ 
നുുി ടുുാ ണ ുര െ രംു ചൊ ടുുി കുുു 
നുു ത.ു 

ര ചഷു,ു ചൊ ടുുാ കുു ൾ ലൊ 
ണുുു ചൊ ക ുനുു ത ുഞ ങുു ള ുലട ഉ 
ര ജീ വ ന മാ ർ ഗ മാ ണ.ു വീ ടുുി െി 
ചപു ുൾ ഒ ര ുചന രം മാ ദതു മാ ണു
ഭ ഷുു ണ ലമ നുുും മ ഞജു.ു േ ർ ഷ 
േ രാ യ ബഹ ര ർ അ െി മ ണുു 
ൽ, ര ൊ ഷ ്ചൈ ര ത ുട ങുുി യ വ 
ലര ലുുാം ചന രി ട ുനുുു ണു്ു സ മാ ന
ദരു ശനും. ഞ ങുു ൾ േ ർ ഷ േ ർ കു്ു
എ നുുു ലേ യുുാ നാ വംു. ര െ രി വ 
സ ങുു ളി ലംു രാ ദതുി മ ുഴ ുവ ൻ
ചോ ടുു തുുി ൽ ോ വ െി രി കുുു േ 
യാ യി ര ുനുുു. ഉ റ കുു മി ള ചുുി രി 
കുുു ചപു ുൾ രി ചറു ുനുുു ക ുഷി പുു 
ണി ലേ യുുാ നാ വി ലുു. ദ ുലര നി 
നുുു ചൊ ലംു ആ ള ുേ ൾ ര ചുു കുു 
റി ചൊ ടുുി കുുാ ൻ വ ര ുനുുു ണു്ു. ര 
ഞുുാ യ തു്ു അ ധി ോ രി േ ലള
അ റി യി ചുുി ടുുും ോ രയു മി ലലു ുനുുു
രാ ൊ ഷ ്ചൈ ര ര റ ഞുുു. എ 
നുുാ ൽ, ദരു ശനു ങുു ൾ കുുു ോ ര 
ണം ചേ ദദുുു സ ർ കുുാ രാ ലണ 
നുുാ ണ ുസം സുുാ ന ഭ ര ണ േ 
ഷുുി യാ യ ത ുണ മ ുൽ ചൊ ൺ 
ദഗു സി ലുുു വാ രം. ക ുഷി കുുാ ലര
സവു ത ദനുുു മാ യി ദരു വ ർ തുുി കുുാ 
ൻ ചേ ദദുുും അ ന ുവ രി കുുു നുുി ലുു.
ര ചുു കുു റി- ര ഴം േ ര കുുു േ ള ുലട
നീ കുും സ ുഗ മ മാ കുുി യാ ൽ ദരു 
ശനും തീ ര ുലമ നുുു ത ുണ മ ുൽ.
അ ചത സ മ യം, േ ർ ഷ േ ലര സം 
ര ഷുുി കുുാ ൻ ലൊ െീ സി ലന ച ു
മ ത െ ലപു ുട ുതുുു നുു തി ന ുര േ 
രം രാ ഷ് ദടുീ യം േ ളി കുുു േ യാ 
ണ ുത ുണ മ ുലെ നുുു ൈി ലജ രി
ആ ചോ രി ചുുു. 

ലൊ വി ഡ ുദരു തി സ നുുി യ ുലട
ര ശുുാ തുു െ തുുി ൽ മ റുുു

ര െ ചോ േ രാ ജയു ങുു ളംു സവുീ േ രി ചുു മാ 
ത ുേ യി ൽ റി ചപു,ു റി ചവ ഴസു ്റി ചപു ുനി 
ര കുുു േ ൾ ക ുറ ചുുു ലൊ ണുുു ളുു ആ ർ ൈി 
ഐ യ ുലട ആ രയു ദരു ഖയുാ ര നം വ നുു ത ുേ 
ഴി ഞുു മാ സം ഇ ര ുര ചതു ുഴി നാ ണ.ു
ചോ കഡുൗ ണി ലുുു വി ഷ മ ങുു ളി ൽ രാ 
ജയും അ േ ലപു ുടുുി രി ലകു ുചേ ദദുുു ൈാ ങുുി 
ലുുു ധ ന ന യ സ മി തി (എം രി സി) ഏ 
ദരുി ൽ ആ രയും ന ട ചകു ുണുുി യി ര ുനുു അ വ 
ചോ േ ന ചോ ഗം ചന ര ചതു ുന ട തുുി യാ 
ണ ുദരു ധാ ന ദഹു സവു ോ െ ര െി ശ നി ര 
കുുു േ ൾ ക ുറ യകുുുാ ൻ തീ ര ുമാ നി ചുു ത.ു
വാ ണി ജയു ൈാ ങുുു േ ൾ റി സ ർ വ ുൈാ ങുുി 
ൽ സ ുഷുുി ചകു ുണുു വി ഹി ത മാ യ േ ര ുത 
ൽ ധ ന അ ന ുരാ ത വംു (സി ആ ർ ആ ർ)

അ നുുു ക ുറ ചുുു.
മ ുനുുു ന ട ര ടി 

േ ള ുലട 
യംു െ 

ഷുുുയം വി ര ണി യി 
ൽ ര ണ െ ഭയു ത ക ുടുുു േ

എ നുു താ യി ര ുനുുു. ഒ നുുു ക ുടി ക ുതയു മാ 
യി ര റ ഞുുാ ൽ വാ യരുാ െ ഭയു ത ക ുടുുു േ
എ നുു ത.ു  

ചേ ദദുുു ൈാ ങുുി ൽ നി നു്ു വാ ണി ജയു
ൈാ ങുുു േ ൾ കുുു ന ൽ ക ുനുു വാ യരു യ ു
ലട ര െി ശ യാ യ റി ചപു ുക ുറ യ ുചപു ുൾ
ര െി ശ ക ുറ ചു്ു ഉ ര ചോ കുുാ കുു ൾ കു്ു
വാ യരു ന ൽ ോ ൻ ൈാ ങുുു േ ൾ കുുു േ ഴി 
യംു. വാ ണി ജയു ൈാ ങുുു േ ളി ൽ നി നുുു
സവുീ േ രി കുുു നുു ഫ ണുുി ന ുളുു ര െി ശ യാ 
യ റി ചവ ഴസു ്റി ചപു ുക ുറ യ ുചപു ുഴംു
ചന ടുു മ ുണുുാ ചേ ണുു ത ുഉ ര ചോ കുുാ കുു ൾ 
കുുാ ണ.ു ോ ര ണം ഫ ണു്ു റി സ ർ വ ുൈാ 
ങുുി ൽ സ ുഷുുി കുുു നുു ത ുആ േ ർ ഷ േ മ ലുുാ 
താ കംു. പ ുറ തുുു വാ യരു ന ൽ ോ ൻ
അ ത ുൈാ ങുുു േ ൾ കു്ു ദരു ചോ ര ന വ ുമാ 
കംു. ഇ നുു ലെ ഒ രി കുു ൽ കുുു ടി റി ചവ 
ഴസു ്റി ചപു ുക ുറ ചു്ു ഈ  മാ ർ ഗ തുുി ൽ
ക ുട ുത ൽ വാ യരു േ ൾ കുുു ചദുര ര ണ ന 
ൽ ക ുേ യാ ണ ുആ ർ ൈി ഐ ഗ വ ർ ണ ർ
ശ കുുി ോ നുു രാ സ ്ലേ യതുി രി കുുു നുു ത.ു

മ ുനുുാ ഴേു കുുി ലട ര ണുുു ത വ ണ യാ 
യി 1.15 ശ ത മാ ന മാ ണ ുറി ചവ ഴസു ്റി 
ചപു ുയി ല ുണുുാ യ ക ുറ വ;ു റി ചപു ുയി ൽ
ആ രയു ത വ ണ ത ലനു ുദരു ഖയുാ രി ചുു മ ു
കുുാ ൽ ശ ത മാ ന വംു. ര ചഷു,ു ഇ തി ലുുു 
ലോ ലകു ുഫ െം വി ര ണി യി ൽ ോ ണ 
ണ ലമ ങുുി ൽ ൈാ ങുുു േ ൾ അ തി ന ന ുസ 
രി ചുുു ദരു വ ർ തുുി കുുു േ ക ുടി ചവ ണം. റി 
ചപു ുയി ലെ ക ുറ വ ുര െ ൈാ ങുുു േ ളംു ഉ 
ര ചോ കുുാ കുു ൾ കുുു യ ഥാ സ മ യം
ബേ മാ റാ റി ലുു എ നുു ത ുലൊ ത ുചവ ഉ 
യ ര ുനുു ര രാ തി യാ ണ.ു ഇ നുു ലെ സം 
സുുാ ന ധ ന മ ദനുുുി ചോ.  ചോ മ സ ്ഐ 
സ ക ുച ുണുുി കുുാ ണി ചുു തംു ഇ ത ുത ലനു.ു
ലൊ വി ഡ ുദരു തി സ നുുി യി ൽ നി നുുു രാ 
ജയു ലതു ുേ ര േ യ റുുു േ ലയ നുു ത ുൈാ ങുുു 

േ ള ുലട യംു
മ ുൻ ഗ ണ 
നാ െി സുുുുി ൽ
ഉ ൾ ലപു ുട 
ണം. ൈാ ങുുു 
േ ൾ സവു യം
ദരു തി സ നുുി 
ലയ കുുു റി ചുുു ര റ 
യ ുചപു ുൾ എ ലുുാം
ചന ർ വ ഴി കുുു ലൊ 
ണുുു ചൊ ക ുനുു തി ൽ ചേ 
ദദുുു സ ർ കുുാ രി ലുുു ഇ ട ലര ട 
ലംു നി ർ ണാ യ േ മാ വ ുനുുു.

സം സുുാ ന സ ർ കുുാ ര ുേ ൾ കുുും ൈാ 
ങുുി ത ര ധ ന ോ രയു സുുാ ര ന ങുു ൾ കുുും
എ നുു ചൊ ലെ ൈാ ങുുു േ ൾ കുുും ആ ശവുാ 
സ മാ ക ുനുു ന ട ര ടി േ ളാ ണ ുഇ നുു ലെ
ആ ർ ൈി ഐ ഗ വ ർ ണ ർ ദരു ഖയുാ രി ചുുി രി 
കുുു നുു ത.ു 90 രി വ സ തുുി ൽ ക ുട ുത ൽ
തി രി ചുു ട വ ുന ട കുുാ തുു വാ യരു േ ലള നി 
ഷദ്േുി യ ആ സത്ി യാ യി കുുാ സി ബഫ
ലേ യുുു നുു തി ൽ നി നു്ു മ ുനുുു മാ സ ലതുു
ലൊ ലോ ചടു ുറി യം ോ െ യ ള വി ലന ഒ ഴി 
വാ കുുി യി രി കുുു േ യാ ണ.ു അ താ യ ത ുമാ 
ർ ചു്ു ഒ നുുു മ ുത ൽ 180 രീ വ സം വ ലര തി 
രി ചുു ട വ ുന ട നുുി ലലു ുങുുി ലംു ആ  അ കുുൗ 
ണു്ു ൈാ ങുുു േ ൾ കു്ു നി ഷദ്േുി യ മാ ചകു ു
ണുു തി ലുു. 180 രി വ സ ലതു ുോ ൊ വ ധി
തീ ര ുനുു സ മ യ തു്ു േി ടുുാ കുു ടം വ ർ ധി 
ചചു ുകുുാ ന ുളുു സാ ധയു ത മ ുനുുി ൽ കുു ണു്ു
10 ശ ത മാ നം അ ഡീ ഷ ന ൽ ലദുൊ വി ഷ 
ൻ േ ര ുത ണം എ നുുാ ണ ുനി ർ ചര ശം.
എ ൽ സി ആ റി ൽ വ 
ര ുതുുി യ ക ുറ വംു
ൈാ ങുുു േ ൾ കു്ു ആ 
ശവുാ സ മാ ണ.ു  േ ഴി 
ഞുു സാ മുു തുുി േ
വ ർ ഷ ലതു ുഡി വി 
ഡ നുുുു േ ൾ ൈാ ങുുു 
േ ൾ ഇ ചപു ുൾ
ന ൽ േ ര ു
ലത 
നു്ു
ആ ർ 
ൈി ഐ
നി ർ ചര 
ശി ചുുി രി 
കുുു നുു 
തംു ദരു തി 
സ നുുി സ മ 
യ ങുു ളി ൽ ഫ ണുുി 
ലുുു വി നി ചോ ഗം
ോ രയു ഷുു മ മാ വ ണ ലമ 
നുു െ ഷുുുയ ചതു ുലട. 

ഫണു്ു േ ര ുത െി ലുുു ഭാ ഗ മാ യി ഡി വി 
ഡ നുുുു േ ൾ രി ടി ചുുു വ യകുുുാ ൻ  യ ുചോ 
പുുി ലെ ര െ ൈാ ങുുു േ ളംു തീ ര ുമാ നി ചുു തി 
ലുുു ച ുവ ട ുരി ടി ചുുാ ണി ത.ു 2008ലെ  ആ 
ചോ ള സാ മുു തുുി േ ദരു തി സ നുുി യ ുലട
സ ുേ ന േ ൾ േ ണുുു ത ുട ങുുി യി ടുുും അ ലമ 
രി കുു യി ലെ ദരു മ ുഖ ൈാ ങുുു േ ൾ ഡി വി 
ഡ ു്ുു ന ൽ ക ുനുു ത ുനി ർ തുുി യി ലുു. ത 
ങുു ൾ രാ പുു രാ യി ടുുി ലുു എ നുുു ലത ളി യി 
കുുു േ യാ യി ര ുനുുു െ ഷുുുയം. ഇ താ ണു
അ നുുു ദരു തി സ നുുി ക ുട ുത ൽ വ ഷ ളാ 
കുുി യ ലത നുുും ഇ കുുു റി ലയ ങുുി ലംു ലഫ 
ഡ റ ൽ റി സ ർ വ ുഇ ട ലര ടു്ു ഡി വി ഡ ു്ുു ന 
ൽ ക ുനുു ത ുമാ റുുി വ യപുുുി കുു ണ ലമ നുുു മ ു
ളുു ആ വ ശയും അ ലമ രി കുു യി ലംു ഉ യ ർ 
നുുി ടുുു ണു്ു. 

ൈാ ങുുു േ ൾ കു്ു 50,000 ചൊ ടി യംു ന 
ൈാ ർ ഡ,ു സി ഡൈുി, ചര ശീ യ ഹൗ സി ങു
ൈാ ങു്ു എ നുുി വ യകുുുാ യി 50,000 ചൊ ടി 
യംു ന ൽ ക ുനുു ത ുക ുതയു മാ യ െ ഷുുുയ 

ചതു ുലട യാ 
ണ.ു ൈാ ങുുു േ 
ൾ കുുു ന ൽ ക ു
നുു ര ണ തുുി 
ൽ ര ക ുതി ലയ 

ങുുി ലംു ലേ റ ു
േി ട, ഇ ട തുു രം

സുുാ ര ന ങുു ൾ 
കുുു വാ യരു ന ൽ 

ോ നാ ണ.ു സാ മുു തുുി 
േ വയു വ സുു യ ുലട ന ലടു ുലുുാ 

യ ലേ റ ുേി ട- ഇ ട തുു രം വയു വ 
സാ യ ങുു ൾ ഇ ചപു ുൾ ചന രി ട ുനുു ദരു തി 
സ നുുി കു്ു 25,000 ചൊ ടി
ര ുര യ ുലട സ ഹാ യം
അ ര രയുാ പതു മാ 
ലണ നുുു ച ുണുുി 
കുുാ ണി കുു ലപു ു
ട ുനുുു ണു്ു. ക ുട ു
ത ൽ രാ ലകു ു
ജ ുേ ൾ ഉ ണുുാ 
ക ുലമ നു്ു സ 
ർ കുുാ രംു
ആ ർ ൈി ഐ 
യംു ര റ യ ു
നുു താ ണ ുആ 
ശവുാ സം. ന 
ൈാ ർ ഡി നംു
സി ഡൈുി കുുും എ 
ൻ എ ചു്ുൈി കുുും ആ ർ ൈി ഐ 
യി ൽ നി നുുു ചന രി ടുുു േി ടുുു നുു സ ഹാ യ 
വംു ദരു ചതുയ േ ചമ ഖ െ േ ള ുലട ഉ ണ ർ വ ുെ 
ഷുുുയ മി ട ുനുുു. ക ുഷി, ദഗുാ മീ ണ ചമ ഖ െ േ 
ൾ കുുും ലേ റ ുേി ട വയു വ സാ യ ങുു ൾ കുുും
ഭ വ ന നി ർ മാ ണ േ മുു നി േ ൾ കുുു ലൊ 

ലകു ുഗ ുണ േ ര മാ വംു ഈ  ഫ ണു്ു
വി നി ചോ ഗം. 

ചവ യസു ്ആ ൻ 
ഡ ുമീ ൻ സ ്അ 
ഡവുാ ൻ സ ്ര രി ധി
60 ശ ത മാ നം ഉ 
യ ർ തുുി യ ത ുവ 
ഴി സം സുുാ ന 
ങുു ൾ കുുു െ ഭി 
കുുു നുു സാ മുു 
തുുി േ സ ഹാ 
യം തീ ലര ലേ 
റ ുതാ ലണ നു്ു

ചേ ര ളം ചൊ ല ു
ളുു സം സുുാ ന ങുു ൾ

ച ുണുുി കുുാ ണി കുുു നുുു ണു്ു.
ര െി ശ ര ഹി ത മാ യ ചേ ദദുുു ഫ 

ണു്ു േി ടുുാ ലത ലൊ വി ഡ ുദരു തി സ 
നുുി മ റി േ ട കുുാ നാ വി ലലു ുനുുാ ണ ുര െ
സം സുുാ ന ങുു ളംു ര റ യ ുനുു ത.ു അ വ ർ
ആ ദഗു ഹി ചുു ചോ തി ല ുളുു സ ഹാ യ മ ലുു
ഇ ചപു ുൾ േി ടുുു നുു ത.ു എ ങുുി ലംു അ തയുാ 
വ ശയു സാ ഹ േ രയു തുുി ൽ ഏ ത ുത ര 
തുുി ൽ ഫ ണു്ു േി ടുുി യാ ലംു അ ത ുസവുാ 
ഗ താ ർ ഹ മാ കംു. സം സുുാ ന ങുു ൾ കുുു
ക ുട ുത ൽ ഉ രാ ര മാ യ സ ഹാ യ 
തുുി ന ുചേ ദദുുു സ ർ കുുാ ർ ത ലനുു
േ നി ചയ ണുുി വ രംു.    നാ ണ യ ലപു ു
ര ുപുും ഇ നി യംു ക ുറ യ ുലമ നുുും
സാ മുു തുുി േ വ ർ ഷ തുുി ലുുു ര 
ണുുാം ര ക ുതി യി ൽ നാ ല ുശ ത മാ 
ന തുുി ൽ താ ലഴ നി ൽ കുുു ലമ നുുും
ആ ർ ൈി ഐ േ ണ കുുു ക ുടുുു നുു ത ുഇ 
ചപു ുഴ ലതു ുസാ ഹ േ രയു ങുു ൾ വ ചുുാ 
ണ.ു േ ഴി ഞുു സാ മുു തുുി േ വ ർ 
ഷ തുുി ലുുു ര ണുുാം ര ക ുതി യി 
ൽ ഉ ളുുി വി െ ക ുതി ചുുു േ യ റ ു
േ യംു ഒ ര ുഘ ടുു തുുി ൽ േി െ ഭാ 
ഗ ങുു ളി ലെ േി ലുു റ വി ൽ പുു ന വി െ േി 

ചോ ദഗുാ മി ന ു165 ര ുര വ ലര എ തുുു േ 
യംു ലേ യതു ത ുഓ ർ മ യി ചലു.ു ഭ ഷുുുയ വ 
സത് ുകുു ള ുലട വി െ യി ൽ ലൊ ത ുചവ വ 
ർ ധ ന യ ുണുുാ യ സ മ യ മാ ണ ുആ  ര ണുുാം
ര ക ുതി. 

2019 ജ ന ുവ രി യി ൽ ബമ ന സ ്(-)
2.24 ശ ത മാ ന മാ യി ര ുനുു ഭ ഷുുുയ വ സത് ു
കുു ളി ലെ നാ ണ യ ലപു ുര ുപുും ഉ ളുുി വി െ
ലറ ചകു ുഡി ലെ തുുി യ ഡി സം ൈ റി ൽ
14.91 ശ ത മാ ന തുുി ചെ കുുു ക ുതി ചുുു യ ർ 
നുുു. ആ  മാ സം ലൊ തുു തുുി ല ുളുു േി ലുു 
റ വയുാ രാ ര നാ ണ യ ലപു ുര ുപുും 7.35 ശ ത 
മാ ന മാ യി ര ുനുുു. 2020 ജ ന ുവ രി യി ൽ ഭ 

ഷുുുയ നാ ണ യ ലപു ുര ുപുും 13.63 ശ 
ത മാ ന വംു ലൊ തുും േി ലുു റ

വയുാ രാ ര നാ ണ യ ലപു ു
ര ുപുും 7.59 ശ ത മാ 

ന വ ുമാ യി ര ു
നുുു. ന ചര ദദുുു

ചൊ രി സ ർ 
കുുാ രി ലുുു

ോ െ ലതു ുത 
ലനു ുഏ റുു വംു ഉ 
യ ർ നുു നാ ണ യ 
ലപു ുര ുപുു മാ ണി 
ത.ു 

റി സ ർ വു
ൈാ ങു്ു നി ശുു യി ചുു

ഉ യ ർ നുു ര രി ധി യാ യ
ആ റ ുശ ത മാ ന വംു േ ട നു്ു

നാ ണ യ ലപു ുര ുപുും ക ുതി ചുു ഈ  ജ ന ുവ 
രി യ ുമാ യി താ ര ത മയും ലേ യതുാ ണ ുഇ 
നുു ലെ വി െ കുുയ റുു ആ ശ ങുു യി ലലു ുനു്ു ശ 
കുുി ോ നുു രാ സ ്ആ ശവു സി കുുു നുു ത.ു
അ തി ന ചദു ുഹം ര റ യ ുനുു ഉ രാ ഹ ര ണ 
ങുു ൾ ഉ ളുുി വി െ ക ുറ ഞുുു ലൊ ണുുി രി 
കുുു നുു തംു മ ലണു ുണുു- രാ േ േ വാ ത േ
വി െ ക ുറ ഞുു ത ുലൊ ലകു ുയാ ണ.ു ദകു ു
ഡ ുഓ യി ൽ വി െ യി ലെ ത േ ർ ചുു ന മുുു 
ലട നാ ണ യ ലപു ുര ുപുു വംു ഇ ടി ചുുി ടുുു ണു്ു.
ലൊ വി ഡ ുര ശുുാ തുു െ തുുി ൽ ചോ േ വി 
ര ണി യി ലെ ദകു ുഡ ുഓ യി ൽ ഡി മാ ൻ ഡു
ക ുറ ഞുുു നി ൽ കുുു നുുി ട ചതു ുളം മ റുുു
ദരു തി ക ുെ ഘ ട േ ങുു ൾ ഉ ണുുാ യി ലലു ുങുുി 
ൽ ഇ നുുുയ യകുുുും ദരു ശനു മ ുണുുാ വി ലുു. അ 
ചപു ുഴംു ോ ർ ഷി േ, വയുാ വ സാ യി േ,
ചസ വ ന ചമ ഖ െ േ ളി ൽ ദരു വ ർ തുു ന ങുു 
ൾ മ ുചനു ുടുുു ലൊ ണുുു ചൊ ോ നാ വ ണം.
നി ർ മാ ണ ചമ ഖ െ സ ജീ വ മാ േ ണം.
ലോ ഴി ൽ അ വ സ ര ങുു ൾ ഉ ണുുാ േ ണം.
ഡി മാ ൻ ഡ ുഇ ലുുാ തുു തി നാ ൽ വി െ യംു
ഉ യ ര ുനുുി ലുു എ നുു അ വ സുു സാ മുു 
തുുി േ വയു വ സുു യ ുലട േ ര ുതുുി ലന യ ലുു
സ ുേി പുുി കുുു േ.

നി യ തത്്് ണ ങ്് ൾ െം ഘി ച്്് ക ്മാ ര സവ്ാ മി യ ്ളട മ ക ള്്് വി വാ ഹം  

വായപ്കൾക്്് ബസ്്്്്്

ൈം ഗ ള ുര:ു അ ട ചുുു പ ു
ടുു െി ലന തുുു ട ർ നുുു ദ ു
രി ത തുുി ൊ യ േയുാ ൻ 
സ ർ ചോ ഗി കുുു ചവ 
ണുുി 430 േി ചോ മീ റുു ർ
ദ ുരം ബൈ കുുി ൽ സ 
ഞുു രി ചു്ു മ ര ുലനു ുതുുി 
ചുുു േ ർ ണാ ട േ യി ലെ
ലൊ െീ സ ്ലഹ ഡു
ചൊ ൺ സുുുു ൈി ൾ. എ 
സ.് ക ുമാ ര സവുാ മി എ 
നുു ചൊ ൺ സുുുു ൈി ളാ 
ണ ുജീ വ ൻ ര ഷുുാ രൗ 
തയു തുുി ല ുലട േ ർ ണാ ട േ ലൊ െീ 
സി ലുുു അ ഭി മാ ന മാ യ ത.ു ഇ ചദു ുഹ 
തുുി ലുുു േി ദതും ടവുി റുു റി ൽ ര ങുുു വ ചുു
ൈം ഗ ള ുര ുസി റുുി ലൊ െീ സ ്േ മുുി 
ഷ ണ ർ ഭാ സേ് ർ റാ വ,ു ക ുമാ ര 
സവുാ മി യ ുലട മ ന ുഷയു സച്ന ഹ തുുി 
ന ുപ ുര സേ്ാ ര വംു ന ൽ േി. േി ദതു 
തുുി ന ുസ മ ുഹ മാ ധയു മ ങുു ളി ൽ മി 
േ ചുു ദരു തി േ ര ണ മാ ണ ുെ ഭി ചുു ത.ു 

ധ ർ വാ ഡ ുസവു ചര ശി യാ യ ചോ ഗി 
യാ ണ ുഅ ട ചുുു പ ുടുു െി ലന തുുു ട ർ 
നുുു മ ര ുനുുു േി ടുുാ ലത ദരു തി സ 
നുുി യി ൊ യ ത.ു ആ ചോ ഗയു ദരു വ ർ 
തുു േ ർ ഇ കുുാ രയും ലൊ െീ സി ലന
അ റി യി ചുുു. ഇ ചത തുുു ട ർ നു്ു ൈം ഗ 
ള ുര ുവി ൽ നി നുുു മ ര ുനുുു മാ യി ഒ റുു 
യകുുുു ബൈ കുുി ൽ ധ ർ വാ ഡി ചെ 
കുുു ചൊ ക ുേ യാ യി ര ുനുുു ക ുമാ ര 

സവുാ മി. 
വീ ടുുി ൽ ഒ റുു ലപു ുടുു എ ൺ ര ത ുോ ര 

ന ുരാ ലംു ലവ ളുു വംു ഭ ഷുു ണ സാ 
ധ ന ങുു ളംു ര സ ഗ ുള യംു എ തുുി ചുുു 
ലൊ ട ുതുു യ ുരി ലൊ െീ സി ലുുു
ന നുു േ ഴി ഞുു രി വ സ ങുു ളി ൽ ചര ശീ 
യ മാ ധയു മ ങുു ളി ൽ വാ ർ തുു യാ യി 
ര ുനുുു. ര കുു തുുി ലെ ര ഞുു സാ ര 
യ ുലട അ ള വ ുക ുറ യ ുനുു അ സ ുഖ 
മ ുളുു രാ മ േ ദദുുു ദരു സാ ദ ുചേ സ രി 
കുുാ ണ ുയ ുരി ലൊ െീ സ ്സ ഹാ യ 
ഹ സത്ം നീ ടുുി യ ത.ു ര കുു തുുി ലെ
ര ഞുു സാ ര യ ുലട ചോ ത ുനി െ നി ർ 
തുുാ ൻ ര സ ഗ ുള ലയ യാ ണ ുചേ സ 
രി ആ ദശു യി ചുുി ര ുനുു ത.ു അ ട ചുുു പ ുടുു 
െി ലന തുുു ട ർ നുുു ര സ ഗ ുള േി ടുുാ 
താ യാ ചോ ലട ത ള ർ ചുു അ ന ുഭ വ 
ലപു ുടുു ഇ ചദു ുഹം ലൊ െീ സി ലുുു സ 
ഹാ യം ചത ട ുേ യാ യി ര ുനുുു. 

ഈ  ക ുടംു ൈം ആ ചോ ഗയു ബസ നി േ ർുു... 

വിദയ്ാർഥികളെ
നാട്്ിളെത്്ിക്്ാൻ
യപ്ിയള്ട
തപ്രര്യക ൈസ്
െ കനുൗ: രാ ജ സുുാ നി ലെ ചൊ 
ടുു യി ൽ ര രീ ഷുുാ ര രി ശീ െ ന
ചേ ദദുുു ങുു ളി ൽ ക ുട ുങുുി യ 7000
വി രയുാ ർ ഥി േ ലള വീ ടുുി ലെ തുുി 
കുുാ ൻ യ ുരി സ ർ കുുാ ർ 250 ൈ 
സ ുേ ൾ അ യ ചുുു. ഇ നു്ു ഉ ചുു 
യകുുുു ചൊ ടുു യി ൽ നി നുുു വി 
രയുാ ർ ഥി േ ള ുമാ യി ൈ സ ുേ ൾ മ 
ട ങുുും. ത ങുു ലള വീ ട ുേ ളി ലെ 
തുുി കുുാ ൻ അ ഭയു ർ ഥി ചുുു വി രയുാ 
ർ ഥി േ ൾ ടവുി റുു റി ൽ േയുാം ലര യു 
ൻ ത ുട ങുുി യ ചോ ലട യാ ണ ുന 
ട ര ടി. മ ുഴ ുവ ൻ ക ുടുുി േ ൾ കുുും
ലൊ വി ഡ ുര രി ചോ ധ ന ന ട 
തുുി യ ചശ ഷ ചമ വീ ടുുി ചെ കു്ു അ 
യ യകുുുു എ നു്ു അ ധി ക ുത ർ. 

മ തുു ര ര രീ ഷുുാ ചേ ദദുുു ങുു ൾ 
കുുു ദരു ശ സത് മാ ണ ുരാ ജ സുുാ 
നി ലെ ചൊ ടുു. 30000ചെ ലറ വി 
രയുാ ർ ഥി േ ൾ ഇ വി ലട വി വി ധ
സുുാ ര ന ങുു ളി ൊ യി ര ഠി കുുു 
നുുു ണു്ു. അ ട ചുുു പ ുടുു ൽ ത ുട ങുുും
മ ുൻ പ ു10000ഓ ളം ചര ർ മ ട 
ങുുി യി ര ുനുുു. യ ുരി ഒ ഴി ലേ യ ു
ളുു ഉ തുു ചര നുുുയ ൻ സം സുുാ ന 
ങുു ളി ൽ നി നുുും ര ശുുി മ ൈം ഗാ 
ൾ, ൈി ഹാ ർ ത ുട ങുുി യ സം 
സുുാ ന ങുു ളി ൽ നി നുുു മാ യി
ആ യി ര കുു ണ കുുി ന ുവി രയുാ ർ 
ഥി േ ൾ ഇ ചപു ുഴംു ചൊ ടുു യി ൽ
േ ഴി യ ുനുുു ണു്ു. 

സുധീരുുനാഥു
ചൊ ടുു യം മ ണി മ െ യി ൽുു ലേ. ലജ. ചോ സ 
ഫ,ു അ നുു മുു ര മുു തി േ ള ുലട മ ുനുുു മ കുു 
ളംു ന ഴസുി ങ ുര ഠ നം പ ുർുുതുുി യാ കുുി
ആ ചോ ഗയു രം ഗ തുുു ദരു വ ർുുതുുി കുുു നുുു.
ഇ വ രി ചപു ുൾുു ലൊ വി ഡ ുദരു തി ചോ ധ ദരു 
വ ർുുതുു ന ങുു ളി ൽുു മ ുഴ ുേി യി രി കുുു േ യാ 
ണ.ു മ ുതുു മ േ ൾുു ന ഴസുാ യ റി ചുുു മ 
ചോ ജ ുെ ണുു നി ൊ ണ.ു ര ണുുാ മ ൻുു റി ൻുുസ്
ചോ സ ഫ ുയ ുബണ റുു ഡ ുന ഴസു സ ്അ 
ചോ സി യ ഷ ലുുു ചര ശി യ വ ർുുകുുി ങ ുലേ 
യ ർുുമാ നംു ഡ ൽുുഹി മാ കസു ്ആ ശ ുര ദതുി 
യി ലെ ന ഴസു ുമാ ണ.ു റി ൻുുസി ലുുു ഭാ രയു

എ മി ൈം ഗ ള ുര ുഅ ചപു ുള യി ൽുു ന ഴസു.്
മ ുനുുാ മ ലതു ുമ േ ൾുു റി യ ചൊ ൾുു ഓ 
കസുച്ോ ഡ ുറാ ഡി കുുി ൾുു ആ ശ ുര ദതുി യി 
ൽുു ന ഴസുാ ണ.ു

ലൊ ചോ ണ ബവ റ സി ലന തി രാ യ ദരു 
തി ചോ ധ നി ര യി ൽുു ത ലുുു മ കുു ലള ലുുാ വ 
ര ുമ ുലണു ുനുു അ ഭി മാ ന മാ ണ ുഅ നുു മുു
ചോ സ ഫി ന.ു അ വ ര ുലട ക ുടംു ൈ തുുി ൽുു
നി നുുു ത ലനു ുഒ ര ുഡ സ നി ചെ ലറ ചര ർുു
ന ഴസുി ങ ുരം ഗ തുുു ണു്ു. ലേ. ലജ. ചോ സ 
ഫ ുചന ര ചതു ുമ ര ണ ലപു ുടുുു. മ ുനുുു മ കുു ളംു
ആ ചോ ഗയു ചമ ഖ െ ഏ ലറു ുട ുതുു ത ുേ ണുു 
തി ന ുചശ ഷ മാ യി ര ുനുുു മ ര ണം. ലൊ വി 

ഡ ുോ െ തു്ു നാ ടുുി ൽുു അ മുു ഒ റുു യകുുുാ 
ലണ നുു വി ഷ മം എ ലുുാ വ ർുുകുുു മ ുണു്ു. ര 
ലഷു ുചേ ര ളം ഏ ലറ സ ുര ഷുു യ ുളുു സുു 
െ മാ ലണ നു്ു അ വ ർുുകുു റി യാം. 

ബര വ തുുി ലുുു സവു നുും നാ ടാ ണ ുചേ ര 
ളം എ നു്ു അ ഭി മാ നി കുുു നുു മ െ യാ ളി കു്ു
സ മ ുഹ ചതു ുട ുര െ ഉ തുു ര വാ രി തുു ങുു ള ു
മ ുലണു ുനു്ു റി ൻുുസ ്ര റ യ ുനുുു. ചോ ഗി േ 
ൾുുകു്ു മ ുനുുി ൽുു എ ചപു ുഴംു ഷുു മ ചോ ലട 
യംു പ ുഞുുി രി ചോ ലട യംു നി ൽുുകുുാ ൻുു
സാ ധി കുു ണം എ നുു താ ണ ുദരു ധാ നം. ചോ 
ഗി േ ൾുു ശാ രീ രി േ മാ യി ത ള ർുുനുു വ രാ കംു.
ഒ ര ുപ ുഞുുി രി ലൊ ണു്ു ഒ ര ുര ചഷു ുഅ വ 

ര ുലട മാ ന സി േ തുു ള ർുുചുു മാ റുുാ നാ വംു.
ന ഴസുി ങ ുസുുുുാ ഫ ുേ ള ുലട ദരു ശനു ങുു ളി 

ൽുു റി ൻുുസ ്എ ലുുാ രി വ സ വംു ഇ ട ലര ട ു
നുുു. ആ വ ശയു മ ുളുു അ വ സ ര ങുു ളി ൽുു
ആ ശ ുര ദതുി മാ ലന ജലുമ നുുുു മാ യി ന ഴസു ു
മാ ർുുകു്ു ചവ ണുുി സം സാ രി കുുാ ൻുു സ മ യം
േ ലണു ുതുുു നുുു. ലൊ വി ഡ ുോ െ തു്ുആ 
ചോ ഗയു ദരു വ ർുുതുു േ ര ുലട സ ുര ഷുു യകുുുാ 
യ ുളുു മാ ർുുഗ നി ർുുചര ശ ങുു ൾുു സ ുദരുീം
ചൊ ട തി യി ൽ നി നുുു ചന ടി ലയ ട ുകുുു നുു 
തി ൽ യ ുഎ ൻുുഐ ഡ ൽുുഹി യ ുണി റു്ു ദരു 
സി ഡ ു്ുു ക ുടി യാ യ റി ൻുുസ ്വ ഹി ചുു ര ങു്ു
ദശു ചധു ുയം. റിൻുുസ്രോസഫ,ുഭാരയുഎമിറിൻുുസ,്റിൻസിടുുുസരോേരിമാരായറിയരോളുു,

റിരുുുമരോജ.ു

കർണാടകമുൻമുഖയുമനതുുുിഎചു്ു.ഡി.കുമാര
സവുാമിയുടടമകൻനിഖിലംുരരവതിയംുവിവാ
ഹിതരാകുനുുചടങുുിൽമുതുുചുുൻമുൻനരുധാ
നമനതുുുിഎചു്ു.ഡി.രേവഗൗഡേമുുതികടെആ
ശീർവേികുുുനുുു.

കയ്ാൻസർ രോഗിക്്് മരന്്്് നൽകാൻ
430 കിരോമീറ്്ർ ബൈക്്് യാതര്

ധാരാവിയിൽ
രോഗികൾ
100 കടന്്്
മംു ബൈ: ഏ ഷയു യി ലെ ഏ റുു വംു
വ െി യ ചേ രി യാ യ ധാ രാ വി യി 
ൽ ലൊ വി ഡ ുൈാ ധി ത ർ 101
ആ യി. ഇ നുു ലെ 15 പ ുതി യ ചേ 
സ ുേ ൾ ക ുടി റി ചപു ുർ ടു്ു ലേ 
യതു ചോ ലട യാ ണി ത.ു ഈ  ദരു 
ചര ശ തുുു നി നുുു ളുു അ റ ുര തുുി 
ര ണുുു ോ ര ൻ സി ചോ ൺ ആ 
ശ ുര ദതുി യി ൽ മ രി കുുു േ യംു
ലേ യതു.ു ഇ ചോ ലട ഈ  ദരു ചര 
ശ തുുു ലൊ ചോ ണ മ ുെം മ രി ചുു 
വ ർ ര തുുാ യി. മംു ബൈ യി ലെ
ലൊ തുും ലൊ വി ഡ ുചോ ഗി േ ൾ
2,120 ആ യി ടുുു ണു്ു. അ ഞുുു ചര 
ർ ക ുടി മ രി ചുു ചോ ലട ലൊ തുും
മ ര ണം 121 ആ യി ഉ യ ർ നുുു. രാ 
ജയു തു്ു ലൊ ചോ ണ ഏ റുു വംു
ചൊ ശ മാ യി ൈാ ധി ചുു മ ഹാ രാ 
ദടുുു യി ൽ ഇ ചപു ുൾ 3200ചെ ലറ
ചോ ഗി േ ളാ ണ ുളുു ത.ു 

ഫോക്്സ് 2020 ഏദരുിൽ 18 ശനി

ഇ. രദുരുൻ വാരിയർ
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മണത്്റിയാൊകത്ോ
നൊവിഡ്19
ലണുുൻ:നൊവിഡു19എനുുമഹാമാരി
നയകവഗതുുിൽതിരിചുുറിയാൻകോക
രാഷ്നടുങുുൾപുതിയമാർഗങുുൾകതടു
കപുുൾനായകൾകു്ുഇതിനുകഴിയു
കോഎനുുപരീകുുണതുുിലാണുലണുു
നിനലഒരുസംഘംഗകവഷകർ.ലണുുൻ
സക്ുൾഒഫുകഹെീൻആൻഡുകനുോ
പുുികുുൽനമഡിസിൻആണുഡർഹം
യുണികവഴസുിറുുിയിനലനമഡികുുൽ
ഡിറുുകുുൻകോഗസു്വിഭാഗവുമായി
കെർനുുുപുതിയമാർഗതുുിനുുുസാധയു
തപരികോധികുുുനുുത.ുലകുുണങുുൾ
പുറതുുുകാണികുുാതുുകോഗിയിലംു
കവറസ്സാനുുിധയുമുകടുുഎനുുുക
നണുുതുുാൻനായകൾകുുുകഴികഞുു
കുുുനമനുുാണുഇവരുനടനിഗമനം.പരീ
കുുണംവിെയിചുുാൽനൊവിഡുനപുതി
കോധരംഗതു്ുസുനപുധാനകനടുുമാകംു
ഇത.ു
പുറകമലകുുണങുുളിലുുാതുുവരിലംു

മകലറിയകനണുുതുുാൻനപുകതുയകപരി
രീലനംലഭിചുുനായകൾകുുുകഴിഞുുി
രുനുുു.ഇതിനനപിൻപറുുിയാണുലണുു
ൻസംഘതുുിനുുുഗകവഷണം.
""ഞങുുൾതുടങുുിയികടുുയുളുുു.രവുാ

സകൊരകോഗമായഇൻഫുുുവൻസഉ
ൾനപുുനടഎലുുാകോഗങുുളംുമനുഷയുര
രീരതുുിൽവയുതയുസത്മായഗനുുംസു
ടുുികുുുനുുുണു്ു.നൊവിഡു19നംുനമുുു
നടനാസാരനനുുുങുുൾകുുുതിരിചുുറിയാ
നാവാതുുഗനുുമുണുുാകംു.അകുുാരയും
ഉറപുുാണ.ുനായകൾകു്ുഅതുതിരിചുു
റിയാനാകുകോഎനുുാണുഇനിഅറി
കയണുുത'ു'-ലണുുൻസക്ുൾഒഫുകഹ
െീൻആൻഡുകനുോപുുികുുൽനമഡിസി
നിനലകോഗനിയനനുുുണവിഭാഗംതല
വൻെയിംസ്കോഗൻപറഞുുു.
നായകൾകു്ുഇതുകനണുുതുുാനാ

കുനമനുുാണുവിരവുാസനമനുുുനമഡി
കുുൽഡിറുുകുുൻകോഗസു്സുുാപക
ൻനലുുയർഗസു്ുുു.കവറസ്ബാധിചുുവ
രുനടരരീര,ഉചുുുവാസഗനുുംഎങുുനന
നായകൾകു്ുഎതുുിചുുുനൊടുകുുാനാ
വുനമനുുാണുഞങുുൾഇകപുുൾആ
കോെികുുുനുുത.ുനായകളുനടസുരകുുി
തതവുംഉറപുുാകുുിയകരഷംകവണംപരീ
കുുണംനടതുുാൻ.നിലവിൽരാെയുതു്ു
നൊവിഡുപരികോധനയകുു്ുപരിമിത
മാണുസൗകരയും.നായകൾപരികോ
ധിചു്ുനൊവിഡുസുെനനൽകുനുുവ
നരമാനതുംപരികോധിചുുാൽമതിനയ
നുുാകിൽആകോഗയുരംഗതുുിനുഅതു
വലിയആരവുാസമാകുനമനുുുംനലുുയർ
ഗസു്ുുു.
രണുുുമാസതുുിനുളുുിൽകോഗിക

നളതിരിചുുറിയാൻനായയകുുുുകഴിയു
നുുസംവിധാനമുണുുാകുനമനുുുംഇതു
വിെയകരമായാൽവിമാനതുുാവള
ങഹുളിലംുനൊതുസുുലങുുളിലംുഇ
തുുരംനായകനളഉപകോഗികുുാനാവു
നമനുുുംനലുുയർഗസു്ുുു.ഇകോനടകോഗ
തുുിനുുുരണുുാംവയുാപനസാധയുതതട
യാനാകുനമനുുാണുനബുിടുുിഷ്ആകോ
ഗയുവിഭാഗതുുിനുുുനിഗമനം.
മകലറിയ,കനുൊകസുുുുറു്ുകയുാൻസർ,

നപുകമഹം,പാർകുുിൻസണസ,്
സത്നാർബുദംതുടങുുിയകോഗ
ങുുൾകനണുുതുുാൻനായകൾ
കുുുകഴിയുനമനുുുകനരകതുുക
നണുുതുുിയിരുനുുു.നപുകതുയകപരി
രീലനംലഭിചുുനായകൾകു്ുഈ
കോഗങുുൾമനുഷയുരുനടരരീ
രഗനുുതുുിലുണുുാകുുുനുു
കനരിയവയുതിയാനം
കൊലംുതിരിചുുറിയാ
നാകുമകനുത.

യുഎസിൽമരണസംഖയുകുതികുുുനുുു,
പര്തിവിധിയായിഎബോളവാകസ്ിൻ

മഹാരാനടുുുയിൽമനുുുുകപനരതലുുിനകുനുുുു
പൽഘർ:നൊകോണകോകഡുൗണകാല
തു്ുകാറിൽസഞുുരിചുുമുനുുുകപനരകോ
ടുുാകുുനളനുുുകരുതിഒരുസംഘംനഗുാമീണ
ർതലുുിനകുുനുുു.പൽഘർെിലുുയിനലകാ
സനൊലീസ്കസുുുുഷൻഅതിർതുുിയിലാ
യിരുനുുുവയുാഴാഴെുരാനതുിപതുുുമണികോ
നടസംഭവം.നൊലുുനപുുടുുവനരതിരിചുുറി
ഞുുിടുുിനലുുനുുുനൊലീസ.്നുറികലനറകപ
നരകസുുുുഡിയിനലടുതുുിടുുുണു്ു.
മംുകബയിൽനിനുുുകാറിൽകൊകുക

യായിരുനുുമുനുുുകപർധബാദി-ഖൻകവൽ

കോഡിൽനിർതുുിയകപുുഴാണുആളുകൾ
കുടിയത.ുകാറിൽനിനുുുവലിചുുിറകുുികലുുു
കളംുമറു്ുആയുധങുുളംുഉപകോഗിചു്ുആ
നകുമികുുുകയായിരുനുുുനവനു്ുനൊലീസ്പ
റഞുുു.വലിയെനകുുുടുുമായിരുനുുതിനാൽ
സുുലനതുുതുുിയനൊലീസിനുരകുുികുുാ
നായിലുു.നൊലീസ്വാഹനതുുിനുളുുിൽവ
ചുുുംയാനതുകുുാനരമർദിചുുതായിഒരുസീനി
യർഉകദുോഗസുുൻപറഞുുു.മുതകദഹങുു
ൾപൽഘർഗവണനമു്ുുആശുപനതുിയിൽ
കൊസു്ുുുകോർടുുതുുിനുഅയചുുു.

കോകഡുൗണകാലതുു്കവർചുുനട
തുുാൻെിലസംഘങുുൾഇറങുുിയിടുുുണുു്
എനുുഅഭയുുഹംനാടുുിൽപരനുുിരുനുുുനവ
നുുുനൊലീസ്പറയുനുുു.കവർചുുകുുാർെി
ലുുമുഴുവൻചുറുുിനുകുണുുിരികുുുകയാനണ
നുുാണുനഗുാമീണർകരുതിയിരുനുുത.ുകോ
കഡുൗണമാനദണുുങുുൾലംഘിചുുാണു
െനങുുൾകുടിയതുഎനുുതുകണകുുിനല
ടുതുു്കുറുുകുുാർനകുുതികരകുടുതൽര
കുുമായവകുപുുുകൾചുമതുുുനമനുുും
നൊലീസ.്

ഷികുുാകഗാ:യുഎസിൽുുനകാവിഡുമ
രണംകുതികുുുനുുു.ഇനുുനലഒനരാറുു
ദിവസംപുതുതായികരാഗംസുുിരീക
രികുുനപുുടുുവർുു33,000.മരണസംഖയു
34,705.കലാകതു്ുഒരുദിവസംഇനതു
യധികംകപർുുകു്ുനകാവിഡുകരാഗം
സുുിരീകരിചുുെരിനതുമിലുു.എനുുാണു
നപുതിവിധിഎനുുുനിശുുയമിലുുാതുു
അവസുുയിൽുുഎനുുുംപരീകുുികുുുക
യാണുഅനമരികുുയിനലആകരാഗയു
വകുപുുുംവിവിധസർുുവകലാരാലക
ളംു.അതിൽുുഏറുുവംുപുതിയപരീ
കുുണമാണുഷികുുാകഗാസർുുവകലാ
രാലയിനലകഡാ.കാതലീൻുുമുനളുു
യൻുുുനടതുുിയിരികുുുനുുത.ുനൊവി
ഡിനനകപുാുനലഒരുകാലതു്ുകലാക
നതുുവിറപുുിചുുഎകബാളമഹാമാരി
കു്ുനപുതിവിധിയായിവികസിപുുിനചുുടു
തുുനറംനഡസവുിർുുഎനുുഗുളികയാ
ണുഅവിനടപരീകുുിചുുത.ുഇതുവള
നരഫലനപുദമാനണനു്ുകഡാ.കാതലീ
ൻുുഅവകാരനപുുടുനുുു.
നറംഡസവുിർുുകുടംബതുുിൽുുനപുുടുുെ

നറികുനമഡിസിൻുുഎചു്ുഐവികരാ
ഗികളിൽുുവളനരഫലനപുദമായിഉപ
കയാഗികുുുനുുുണു്ു.നകാവിഡുബാധി
ചുുഏതാനംുവികദരികളിൽുുകകരള
തുുിലംുഇതുപരീകുുിചുുിരുനുുു.കളമ
കരരിനമഡികുുൽുുകകാനളെിൽുുനകാ
വിഡുബാധിചുുുെികിതുുകതടിയഏ
താനംുവികദരികൾുുകു്ുഅവരുനട
അനുമതികയാനടയംുഐസിഎംആ
ർുുഅംഗീകാരകതുാുനടയുമാണുഇതു
പരീകുുിചുുുവിെയിചുുത.ുഈെികിതുു
നൽുുകിയഎലുുാവരംുകരാഗംസുഖ
നപുുടുുുനാടുുികലകുുുമടങുുി.
ഷികുുാകഗാസർുുവകലാരാലയിൽുു

വിെയകരമായിപരീകുുിചുുനറംനഡ

സവുീർുുആുുുികവറസ,്അതീവഗുരു
തരാവസുുയിലുളുു2,400കരാഗികളി
ലാണുപരീകുുിചുുത.ുകുടാനതകരാഗല
കുുണംകാണിചുുുതുടങുുിയ
1,600ൽുുപുുരംമറുുുകരാഗികളിലംുഇതു
തനനുുനെറിയഅളവിൽുുപരീകുുിചുുു.
എലുുാംവൻുുവിെയമായിരുനുുകനുത.
ആറുമുതൽുുപതുുുദിവസംവനരന
ടതുുിയെികിതുുയകുുുുകരഷംഇവ
നരലുുാംആശുപനതുിവിടുുു.
മറു്ുഔഷധങുുനളകുുാൾുുഏനറ

ഫലനപുദംഎനുുാണുകഡാ.
കാതലീൻുുനറംഡസവുീ
റിനനവികരഷിപുുി
കുുുനുുത.ുയുഎ
സിൽുുവയുാപക
മായിഉപകയാ
ഗികുുുനുു
കഹകനുഡാ
കസുികലുാു
കറാകവുിൻുുഎ
നുുഗുളിക
നയകുുാൾുുകവ
ഗതുുിൽുുറം
നഡസവുീർുുനപുവ
ർുുതുുികുുുനുുുഎ
നുുാണുഷികുുാകഗാ
സർുുവകലാരാലാബ
കയാനമഡികുുൽുുവിഭാഗ
തുുിനുുുകനണുുതുുൽുു.എനുുാ
ൽുു,നഹൽുുതു്ുസയൻുുസ്വിഭാഗതുുി
നുുുഅംഗീകാരംകനടാൻുുകഴിയാതുു
തിനാൽുുറംഡസവുീർുുെികിതുുയകുു്ുഇ
തുവനരഔകദുയാഗികഅനുമതിലഭി
ചുുിടുുിലുു.ഇനുുുയയിൽുുനിനു്ുഇറകുുുമതി
നെയതുകഹകനുഡാകസുികലുാുകറാകവുി
ൻുുഎനുുഗുളികയകുുുാണുനപുിയംകു
ടുതൽുു.

യ്എസ്ഇന്്തലമാഷത്ം
33,000 ഭോഗിേൾ

ആതേമരണം
34,705

കെനതിരുതുുി,വുഹാനിൽുുമരണസംഖയുകുടുനുുു
വുഹാൻുു:നകാവിഡുവയുാപനനതുുകുുുറി
ചുുുംമരണസംഖയുനയകുുുറിചുുുമുളുുവിവര
ങുുൾുുകെനമറചുുുവയകുുുുനുുുഎനുു
ആകരാപണങുുൾുുപലഭാഗതുുുനി
നുുുംഉയരുനുുതിനിനട,വുഹാ
നിനലമരണസംഖയുകെന
തിരുതുുി.വുഹാനിൽുുമാനതും
കനരകതുുനപുഖയുാപിചുുതിനുുു
പകുതിയിൽുുകുടുതലാണു
പുതുകുുിയമരണസംഖയു.
വുഹാനിൽുുകനരകതുുഅ
റിയിചുുതിനനകുുാൾുുഅ
ഞുുുറിലധികംകപർുുകുടു
തൽുുമരിചുുിടുുുനണുുനുുാണുപു
തിയനവളിനപുുടുതുുൽ.ുതു
ടകുുതുുിനലെിലധാരണപുുി

രകുകളംുവീടുകളിൽുുമരിചുുവനര
നകാവിഡുകണകുുിൽുുഉൾുുനപുുടു

തുുാൻുുകഴിയാതുുതുമാണുആദയുംപറ
ഞുുകണകുുിൽുുപിരകുവരാൻുുകാരണ
നണനുുാണുകെനയുനടവിരദീകരണം.
പുതിയകണകുുുനപുകാരം3,869ആണു
കെനയിനലമരണസംഖയു.കദരീയനഹ
ൽുുതു്ുകമുുിഷൻുുഇതുവനരപറഞുുിരു
നുുതു3,342കപർുുമരിനചുുനുുായിരുനുുു.ഇ
തുമുനുുാംതവണയാണുകെനമരണ
സംഖയുതിരുതുുുനുുത.ു4,632കപർമരി

നചുുനുുാണുെിലഅനുുർകദരീയനവ
ബകുസറുുുകൾപറയുനുുത.ു
എനുുാൽുുകെനഇകപുാുൾുുപുറതുുുവി

ടുുിരികുുുനുുകണകുുുംരരിയനലുുനുുാണു
യുഎസ,്െപുുാൻുു,നഫുാൻുുസ്തുടങുുിയരാ
െയുങുുൾുുപറയുനുുത.ുെിലഅനുുാരാനടുുു
മാധയുമങുുളുനടകണകുുുനപുകാരംവുഹാ
നിൽുു43,000കപനരങുുിലംുമരിചുുിടുുുണുുാ
വുനമനുുാണുവിവരം.കരാഗവയുാപനംത
ടയാൻുുമുതകദഹങുുൾുുവളനരതിരകുുിടുുു
സംസക്രിചുുതംുവീടുകളിൽുുനിനുുുകുടുു
കതുാുനടമുതകദഹങുുൾുുമാറുുുനുുതുനമാ
നകുുസാറുുകലറു്ുെിനതുങുുളുനടസഹായ
കതുാുനടഇവർുുപുറതുുുവിടുുിരുനുുു.നപുാ
കദരികകലഖകരുനടയംുനാടുുുകാരുനട
യംുനമാഴികളംുഈമാധയുമങുുൾുുഉപ
കയാഗിചുുു.ഇനതലുുാംവചു്ുകെനയിൽുു
നമാതുുതുുിൽുുഅരലകുുംകപനരങുുിലംു
നകാവിഡുബാധിചുുുമരിചുുിടുുുണുുാകംുഎ
നുുാണുനിഗമനം.
കെനപുറതുുുവിടുനുുകണകുുുകൾുു

വിരവുാസയുകയാഗയുമനലുുനു്ുനഫുഞു്ുനപുസി
ഡു്ുുഇമുുാനുവൽുുമാകനുകാണുുഅഭിനപുാ
യനപുുടുുു.""കെനവൻുുരകുുിയാണ.ുഅവ
രുമായിഞങുുൾുുവലിയതരതുുിൽുുസഹ
കരികുുുനുുുമുണു്ു.പകകു,ുനകാവിഡുസം
ബനുുിചു്ുഅവർുുനിരതുുുനുുകണകുുുക

ൾുുവിരവുസികുുാനാവുനുുിലുു''-മാകനുകാണുു
പറഞുുു.
െപുുാൻുുനപുധാനമനനുുുിഷിൻുുകസാആ

നബയംുകെനയനുകുുതികരരംഗതുുുവ
നുുു.കലാകാകരാഗയുസംഘടനനയരാനടുുുീ
യവൽുുകുുരികുുുനുുതിനുകെനനരുമികുുു
നുുുഎനുുാണുആനബയുനടആകരാപ
ണം.കലാകാകരാഗയുസംഘടനയുനടഅം
ഗതവുപുുടുുികയിൽുുതായുവാനനയംുഉൾുുനപുു
ടുതുുണനമനുുുെപുുാൻുുവളനരനാളായി
ആവരയുനപുുടുനുുതാണ.ുഎനുുാൽുു,കെ
നയുനടഎതിർുുപു്ുമുലംഅവർവഴങുുു
നുുിലുു.ഈസംഘടനകെനയുനടവരു
തിയാനണനുുുപറഞുുുയുഎസ്നപുസി
ഡു്ുുകഡാണൾുുഡുനടുംപു500ദരലകുും
കഡാളറിനുുുവാർുുഷികഫണു്ുമരവിപുുിചുുി
രുനുുു.ഇകതമാതുകയിൽുുകലാകാകരാഗയു
സംഘടനയകുുുുനൽുുകുനുുസാമുുതുുിക
സഹായംമരവിപുുികുുുനമനു്ുആനബയംു
മുനുുറിയിപു്ുനൽുുകി.""ഈനകാകറാണ
കുുാലതു്ുകലാകാകരാഗയുസംഘടനനയ
കകവിടുനുുിലുു.അവർുുകു്ുആവരയുമായ
മുഴുവൻുുപിനുുുണയംുനൽുുകംു.എനുുാ
ൽുുഅതുകഴിഞുുാൽുുസഹായംനിർുുതുുി
വയകുുുുനുുതിനനകുുുറിചു്ുഗൗരവമായി
ആകലാെികുുും''-ഷിൻുുകസാആനബവയു
കുുമാകുുി.

വിലക്്്ലംഘിച്്്
ഭമയർ്്
മദയ്ംേഴിച്്്,
വൻ്്ത്േരിഴ
സിഡനുി:ഓസക്നുടലിയൻുുന
ഗരമായവർുുണാംബുൾുുകമ
യർുുകുുുകിടുുിയതുഎടുുിനുുു
പണി.കഴിഞുുഒരുമാസമാ
യികലാകു്ുഡൗണിൽുുകഴി
യുനുുനഗരതുുിൽുുകഹാടുുലു
കൾുു,മദയുരാലകൾുു,മാളുക
ൾുു,വിദയുാഭയുാസസുുാപന
ങുുൾുുഎനുുിവനയലുുാംഅട
ഞുുുകിടകുുുകയാണ.ുമദയും
കിടുുാനതആയിരങുുളാണു
വിഷമികുുുനുുത.ുഅകുുുടുു
തുുിനലാരാ
ളാണുകമയർുു
കടാണിനഹ
ർുുബർുുടു്ു.
കുുമവരം

നകടുുകപുാുൾുുഏ
താനംുകുടുുു
കാനരയംുകുടുുി
ഒരുമദയുരാലയികല
കുുുവചുുുപിടിചുുു.സവുാധീനം
ഉപകയാഗിചു്ുഅവിനടനി
നുുുബിയറംുമറുുുമദയുങുുളംു
വാങുുി,തുറസായസുുല
തുുിരുനുുുനനുുായിആ
കഘാഷിചുുു.വിവരമറിനഞുു
തുുിയനപാലീസ്കകകയാ
നടനപാകുുി.കമയാറാനണ
നനുാുനകുുപറഞുുുകനാകുുി
നയങുുിലംുവിടുുിലുു.കകസ്ര
െസുുുുർുുനെയതുുപിഴയിടുുു-
1,044കഡാളർുു.പിഴനയാടു
കുുിമടങുുുനുുതിനിനടകമയ
റുനടകുുമാപണം.""എലുുാവ
രംുഎകനുാുടുകുുമികുുണം.
എനികുുുനതറുുുപറുുി.നെയുുാ
ൻുുപാടിലുുായിരുനുുു''-ഈ
കുുമാപണംപിനുുീടുഓ
സക്നുടലിയൻുുസമുഹമാധയുമ
ങുുൾുുആകഘാഷമാകുുി.

തീര്മാെമ്ണ്്ായാല്്
നര്തിദിെനമത്്്ക
6,000നര്വാസികൾ്്
നൊചുുി:കകനദുുുസർുുകുുാരിനുുുഅ
നുുിമതീരുമാനമുണുുായാൽുുനപുവാ
സികൾുുനാടുുികലകു്ുതിരിനചുുതുുു
കപുുൾുുസുരകുുിതമായികവുാറുുുീ
നിൽുുപാർുുപുുികുുാനുളുുആസുനതു
ണംതുടങുുി.തകദുുരവകുപുുിനുുു
കനതുതവുതുുിലാണുഒരുകുുങുുൾുു.നപു
തിദിനം6,000കപനരങുുിലംുഎതുുു
നമനുുാണുനിഗമനം.സംസുുാന
സർുുകുുാരിനുകവണുുിനസുുു
ർുുകോർുുനഡവലപുനമു്ുു
സുുുുഡീസ്നടതുുിയപഠ
നനപുകാരം21.21ലകുും
മലയാളികളാണുവികദര
രാെയുങുുളിലുളുുത.ുഇതി
ൽുു18.93ലകുുംകപർുുഗ
ൾുുഫുരാെയുങുുളിലാണ.ുഅ
നൗകദുോഗികകണകുുുകൾുുനപുകാ
രംഗൾുുഫിൽുു25ലകുുകതുുളംമല
യാളികളുണു്ു.
സർുുവീസുകൾുുനിർുുതുുിവയകുുുു

നുുതിനുമുൻുുപുനപുതിദിനംകകരള
തുുിനലതുുിയിരുനുുതു90-100രാ
െയുാനുുരവിമാനങുുളാണ.ുരരാരരി
സീറുുുകൾ18,000.നൊവിഡുസുര
കുുയുനടഭാഗമായിവിമാനതുുിൽുു
മുനുുിനോനുുുയാനതുകുുാനരമാനതു
കമഅനുവദികുുു.ഇതുനപുകാരമാ
ണുനപുതിദിനം6,000കപർുുഎതുുു
നമനുുകണകു്ു.
നപുവാസികളുനടനപുശുനങുുൾുുഅ

റിയികുുാൻുുകോർുുകുുഒരുകുുിയഡി
െിറുുൽുുപുുാറു്ുകോമിനലവിവരങുുൾുു

നപുകാരംഒരുലകുുതുുികലനറകപർുു
എതുുുനമനു്ുസർുുകുുാർുുകണകുുുകു
ടുുിയിരുനുുു.അതതുരാെയുങുുളിൽുുപ
രികോധനനടതുുിനൊവിഡുഇനലുു
നുുുസുുിരീകരിചുുകരഷകമയാനതുാ
നുമതിനൽുുക.ുഡിെിറുുൽുുപാസംു
നിർുുബനുുമാകുുും.വിമാനതുുാവള
ങുുളിൽുുപരികോധനനടതുുിനൊ
വിഡുനകയർുുകോമുകളിനലതുുി

കുുുകയംുഫലംനനഗറുുീവായാ
ൽുുവീടുകളിൽുുകവുാറുുുീൻുുഅ
നുവദികുുുകയംുനെയുുാനാ
ണുഉകദുുരികുുുനുുത.ു
നപുവാസികനളമുൻുുഗണ

നാനകുമതുുിൽുുവിവിധഘടുു
ങുുളായാകംുതിരിനകനയ

തുുികുുുക.കോഗികൾ,സന്തുീക
ൾുു,വകോധികർുു,കുടുുികൾുുഎനുുിവ
ർുുകുുായിരികുുുംമുൻുുഗണന.കൊ
വിഡുസമുഹവയുാപനമുണുുായാൽുു
നിരീകുുണതുുിൽുുപാർുുപുുികുുാനംു
മറുുുമായിസർുുകുുാർുുരണുുുലകുുതുുി
കലനറമുറികൾുുസജുുമാകുുുനുുുണു്ു.
പാർുുപുുികുുാനുളുുസനുുദുുതസംഘ
ടനകളംുവിദയുാഭയുാസസുുാപനങുു
ളംുസർുുകുുാരിനനഅറിയിചുുിടുുുമു
ണു്ു.ബനുുുകുുൾുുകുുുകൊലംുകോഗ
പുുകർുുചുുയുണുുാവിനലുുനു്ുഉറപുുാകുുി
ആദയു14ദിവസംവീടുുിൽുുതനനുുത
ങുുാൻുുസൗകരയുമുളുുവർുുകു്ുഅങുു
നനകഴിയാം.ആകോഗയുനപുവർുുതുു
കർുുവീടുസദുുർുുരിചുുുസുരകുുഉറ
പുുുവരുതുുും.

തോട്്്സത്ോട്്്കൾ
ഒഴിനകഇളവ്കൾ
നര്ഖയ്ാരിച്്്ഉത്്േവിറങ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡുതീനവു
തയുനടഅടിസുുാനതുുിൽനിശുു
യിചുുകോടു്ുസക്ൊടുുുകൾഒഴിനക
യുളുുകമഖലകൾകു്ുകോകുഡൗ
ണിൽഇളവുകൾനപുഖയുാപിചു്ുഉതുു
രവിറങുുി.നറഡ,ുഓറഞു്ുഎ,ഓറ
ഞു്ുബി,നഗുീൻഎനുുിങുുനനനാലു
കോണുകളായിതിരികുുും.24നു
കരഷംഭാഗികമായിഇളവുകൾന
ൽകാനംുതീരുമാനം.നറഡുകോ
ണിൽകാസർകോഡ,ുകണുുുർ,കൊ
ഴികകുുടു,മലപുുുറംഉൾനപുുടംു.ഇവി

ടങുുളിൽനമയുമുനുുുവനരപുർണ
നിയനനുുുണം.
ഓറഞു്ുഎ-പതുുനംതിടുു,നൊ

ലുും,എറണാകുളം(24നുകരഷംഭാ
ഗികഇളവ,ുവാഹനവംുഇറകുുാം).
ഓറഞു്ുബി-ആലപുുുഴ,തിരുവന

നുുപുരം,പാലകുുാട,ുവയനാടു(തിങുു
ളാഴെുയകുു്ുകരഷംഭാഗികഇളവ)ു.
നഗുീൻ-കൊടുുയം,ഇടുകുുി(ഏനപുി

ൽ20മുതൽആവരയുമായസുര
കുുാനകുമീകരണകതുുനടസാധാര
ണെീവിതം).

ഭോഗബാധിതർ
13, 835

ആദയ്15സംസ്്ാനങ്്ൾ
മഹാരാഷട്്് 3,205
ഡൽഹി 1,640
മധയ്ഷര്ഭദശ് 1,308
തമിഴന്ാട് 1,267
രാജസ്്ാൻ 1,131
ഗ്ജറാത്്് 1,021
യ്രി 846
തതലങ്്ാന 743
ആഷധ്്് 572
ഭേരളം 395
േർണാടേം 353
ജമ്്്േശമ്ീർ 314
ബംഗാൾ 235
രഞ്്ാബ് 186⁷
ഹരിയാന 177

ഭേദമായവർ
1,766
മരണം
452

ഭോഗബാധിതർ
22 ലക്്ം

ഭേദമായവർ
5,58,717
മരണസംഖയ്
1,48,730

ലോകം

ഇന്്്യ

തോമസ്ഐസക്്ിനെ
മ്ഖയ്മനത്്്ിെിലയക്്്്
െിർത്്ണം:സ്തേനദ്്്ൻ
തിരുവനനുുപുരം:സവുനുുംകഴിവു
കകടുമറയകുുുാൻകകനദുുുസർകുുാരി
നനകുറുുംപറയുനുുധനമനനുുുികോ
മസ്ഐസകുുിനുുുനിലപാടുസം
സുുാനതുുിനുുുനൊതുതാതപുരയു
തുുിനുഭുഷണമനലുുനു്ുബിനെപി
സംസുുാനഅധയുകുുൻനക.സുകര
നദുുുൻ.കകരളംസാമുുതുുികനപുതിസ
നുുിയിലായതുഇവിടുനതുുധനകാ
രയുമാനനജനുമു്ുുപരാെയമായതി
നാലാണ.ുധുർതുുുംനകടുകാരയു
സുുതയംുഅഴിമതിയുമാണുഖെ
നാവുകാലിയാകാൻകാരണം.
കകനദുുുംപണംതനുുുനൊണുുിരി

കുുണം,ഞങുുൾനെലവാകുുിനകുു
ളുുാംഎനുുതാണുഐസകുുിനുുു
നിലപാട.ുഇതുഅഴിമതിനടതുുാ
നാണ.ുറിസർവുബാങുുിനുുുനപുഖയുാ
പനങുുൾസാമുുതുുികരംഗതു്ുവ

ൻഉകതുുെനംനൽകുനുുതാണ.ു
കകനദുുുംസാധാരണകുുാരനുകനരിടു്ു
സഹായംനൽകിയതിനനതുടർ
നുുാണുവിപണിയിൽധനലഭയുതഉ
ണുുായത.ു
സന്പുിംഗുുർകരാർഉൾപുുനടയുളുു

അഴിമതികളിൽനിനുു്നരുദുുതിരി
ചുുുവിടാനുളുുതനനുുുതുുിനുുുഭാഗ
മായാണുഐസകുകകനദുുുവിരുദുു
തപുലമുുിനുകുണുുിരികുുുനുുത.ു
കകരളീയസമുഹതുുിനുമുനുുിനല
കൊമാളികഥാപാനതുമാണികപുുൾ
കോമസ്ഐസക.ുകകരളതുുിനുുു
വികസനതുുിനുകകനദുുു-കകരളബ
നുുംരകുുമാകണം.അതിനുവിരു
ദുുമായിനിൽകുുുനുുധനമനനുുുിനയ
നിലയുകുുുനിർതുുാൻമുഖയുമനനുുുി
തയാറാകണം-സുകരനദുുുൻആവ
രയുനപുുടുുു.

പനിനോക്്ിയിനട്്വിട.്.!തിര്വനന്്പ്രംആയ്ർനവദനോളെജിൽചികിത്്യള്ക്്ത്്ിയആളെപ
നിസക്ക്ീനിങ്കൗണ്്റിൽപരിനോധിക്്്ന്്്. ളക.ബി.ജയചകദ്്്ൻ



വിസോഗം

ജയദുശീ
തുശുർുു:കുനുുമുുതുു്ശ
ങുുേൻുുകുടുുിരമരോരുുു
യുംവാകയി ൽു ു ഓമ ന
യു രട യും  മ കൾു ു ജ യ
ദുശീ  (56-ഇലദുകു ുി കു ു 
ൽു ുഎഞു ുി നീ യർു ു,  മും 
നബ)അനു ു േി ചു ുു .
ഭ ർു ുതു ുാ വു : വി ജയ

കു മാ ർു ു ( ദുബി ലു ുു യ ു ുു്  ഇ
ു ുു ർു ുനാ ഷ്ണൽു ു,  മും 
നബ). സരോരേ ങു ു 
ൾു ു:  ആനദു ു് ( ആനദു ു്
രുറു ുു ഴു സ് ) ,  ല ത (അ
ധു യാ പി ക- മു ണു ുു ർു ു ഗ 
വ .  നഹസ് കു ൾു ു പാ 
ലകു ുാ ടു ) . 

സംസ് കാേം ഇ
നു ു് ോ വി ചല10നു  പാ
റ രമ കു ുാ വു  ശാ നു ുി ഘ
ടു ുി ൽു ു.

ജോഫി
പറവുർുു: വടകുുുംപുറം
കുടുുുകാടു വടുുപുുറമുുിൽുു
രോഫി(85)അനുുേിചുുു.
സംസ്കാേം ഇനുു് പ
തുുിനുകുടുുുകാടു ചചറുു
പുഷ്പംപളുുിയിൽ.ഭർ
തുുാവു:ചജറാൾഡു.മകുു
ൾ: രോൺുുസൺുു, രമേി
സ്ചുറുലുു,രോജി,സിസുുുുർുു
രമേി സീന(ഇറുുലി ചസ
ുുു്വിൻുുചസുുു്േിരൊ
ൾുുരൊൺുുചവുുു്).മരുമ
കുുൾുു: രമേി, രമഴുസി,
ചസൽുുവൻുു

ഭാനുമതിയമുു
കുടപുുുഴ: പരേതനായ
ആരലകുുാടുുു ഭാസ്കേ
ൻനായർഭാേുയകുമുുയി
ൽ ഭാനുമതിയമുു (86)
അനുുേിചുുു. സംസ്കുുാ
േംചാലകുുുടിദുകിമിരുറു
റിയതുുിൽനടതുുി.മക
ൻ:പരേതനായഭാസ്ക
േൻനായർ.മരുമകൾ:േ
മാരരവി. ചചറുമകുുൾ:
രേവതി,ദുശീകാനുു്.

സി.ആർുു.ഗൗരി
രചർുുതുുല: നഗേസഭ
33ാം വാർുുേിൽുു പുതുു
ൻുുപറമുു് പരേതനായ
സി.ചക.പതു ുനാഭചുുു
ഭാേുയ സി.ആർു ു.  ഗൗ
േി(82)അനുുേിചു ുു . 
മകു ു ൾു ു: ഐഷ,ശാ

നു ു . മരുമകു ു ൾു ു:  രോഹ
നൻു ു (ഫാർു ുമസുയു ടു ുി കു ു
തു ു്  തിരുവനനു ു പു
േം),രരവരാസ്(ലീഗൽു ു
കൺു ുസൾു ുടു ുി ങു ചചങു ു
നുുു ർു ു) .

രവീദുദുുനാഥൻ
പറവുർുു: റിടുു സുുു ുാറുുിസുുു ുി
കുുൽുുറിസർുുചുു്ഓഫീസർുു
ചകടാമംഗലംവടകുുുംമു
റി വീടുുിൽുു ചക. േവീദുദുു
നാഥൻുു (േവി മാഷ്-62)
അനുുേിചുുു.സംസ്കാേം
നടതുുി.
ഭാേുയ:ഗീത(റിടുുഫാകുു്
ചോനസറുുി). മകുുൾുു:
ോഗി ആർുു രമരോൻുു(
അസിചുദപാഫസർുുചൊ
ചുുിൻുുയുണിരവഴുസിറുുി),
ോരഗഷ്ആർുുരമരോൻുു.
മരുമകൻുു: എസ് നിഖി
ൽുു(എൻുുജിനീയർുു അ
രുപുരോടരയഴുസ്)

ആൈിര
നാലാഞുുിറ:തൗബപറ
രുകുടു ചലയിൻ 49ൽ 
രഷഖു പേീരിചുുു ഭാേുയ
ആബിര (68) അനുുേി
ചുുു. മകുുൾ:നസീമ,അ
ലാവിദുുീൻ. മരുമകുുൾ:
ഹറഫുരീൻ,റാഫില.

പീതാംൈരൻ
വടകുുാരുഞുേി: മുേിങുു
രുതുേിപുതുുൻപുേകുു
ൽ പീതാംബേൻ (64 )
അനുുേിചുുു. സംസ്കുുാ
േംനടതുുി.ഭാേുയ:രുഗുുി
ണി.മകുുൾ:ഷബിത,ഷ
ജിത,ഷനിത,സജിതു.
മരുമകുുൾ: ബാലകു
ഷ്ണൻ, മരോജു, നദുു
കുമാർ,അഞുജലി.

ജോപി
ചാലകുുുടി: രമലുർ.കു
നുുപുുിളുുിമാടദുതരോപി
(58) അനുുേിചുുു. സം
സ്കാേംനടതുുി.
ഭാേുയ:ഷീന. മകുുൾ:വി
ഷ്ണു (അധുയാപകൻ,
ദുശീ ദുർഗാ വിലാസം,
രപോമംഗലം),ആതിേ.
മരുമകൻ:ചബൽോജു.

മുരളീധരൻനായർ
ചാലകുുുടി: കുലയിടം
പൗർണുുമി നിവാസിൽ
മുേളീധേൻനായർ(76)
അനുുേിചുുു.ചൊേടുുിമ
ധുേരൊടുു്സ്(ഫിനിഷി
ങുേിപുുാർടുു്ചമുുു്)ജീവ
നകുുാേനായിരുനുുു.
സംസ്കുുാേം നടതുുി.
ഭാേയു:ലീലാമണി.മകുുൾ:
സുദുപിയ, സുരരവു, സു
നിൽ(ദുഗീൻകൗണുുിറി
രോർടുു്സ്ഊടുുി.)മരുമ
കുുൾ:മുേളി,ഉമാരരവി,
രോണി.
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കുഞുുഹമുുദു
പുകുുാടു:ഗൾഫു രോഡു
ചാമകുുാടതുു്കുഞുുഹ
മുുദു(62)അനുുേിചുുു.ഭാ
േുയ:റംല.
മകുുൾ: രോഷൻ (ഒമാ
ൻ),റമീസ്(ദുബായു),റം
ഷിബഹിഫുസുൽറഹുുാ
ൻ(കുനവറുു്).മരുമകുു
ൾ: ഹിഫുസുൽറഹുുാൻ
(എേഞുുികുുൽ),രാനറ
മീസ് (ചൊയിലാണുുി),
നഹീമാരോഷൻ (ന
നുുി). സരോരേങുുൾ:
ഫാതുുിമ,ബീവി,ജമീല,
മുഹമുുദുരൊയ, ഇലുയാ
സ്, ലതുുീഫു, നഹറു,
സുനബര,ആയിഷ,പ
രേതനായസി.ചക.ഹസുു
ൻ.

ഖരീജ
ചിറയുകുുൽ:നവരുകു
ചുുിറ പാലകുുൽ പരേത
നായ രൊയാ ലി ഭാ േു യ
ഖ രീ ജ  ( 7 9 ) അനു ു േി 
ചു ുു .  ഖ ബ റ ട കു ും  ന ട 
തു ുി . മ കു ു ൾ : മു ഹമു ു 
രാ ലി , അബു ബകു ു ർ ,
മു ഹമു ു ദു റാ ഫി (ഇ രു 
വ രും  ഖ തു ു ർ ) ,  പ രേ 
ത നാ യ  അബു ുു ൾ  ക 
േീം ,  സ ൽ മാ ബി .  മ രു 
മ കു ു ൾ :  നി സ ,  ത നു 
ജ ,  റി ജ ന ,  ഷം സു ദു ുീ 
ൻ  (സൗ രു യ  അരറ 
ബു യ ) .

ദുടീസ
ചൊേടുുി:രരവമാതാരോ
േിൽ കേിരുപുേിആുുു
ണിഭാേുയദുടീസ(81)അ
നുുേിചുുു.സംസ്കാേംന
ടതുുി. മകുുൾ: രോയു,
ചുസുുുലുു,റീന.മരുമകുുൾ:
രഷർളി,രോർജു,വർഗീ
സ്.

കാഞുുന
ചാഴുർ:വപുുുഴരചദുുംകു
ളം പരേതനായ മാധവ
ചുുുഭാേുയകാഞുുന(78)
അനുുേിചുുു.സംസ്കാേം
ഇനുു്ോവിചല9നുവീടുുു
വളപുുിൽ.മകുുൾ:ബീന,
ഷീലബിനുുു,വിരോദു.മ
രുമകുുൾ:സുരേദുദുുൻ,മ
രോരോഹനൻ, ദുപസാ
ദു,ോധാമണി.

ലകുു്മികുുുടുുിഅമുു
തലരശേി: ചിറകുുേ ക
രുടുതുു് ഹൗസിൽ പ
രേതനായ മാണിരുകു
തുു് പതുുനാഭൻ നായ
രുചടഭാേയുകരടുുതുു്ല
കുു്മികുുുടുുി അമുു (95)
മുംനബയിൽഅനുുേി
ചുുു.സരോരേങുുൾ: ക
രുടുതുു്ജാനകിഅമുു,
സീതാോമകുഷ്ണൻത
മുുി,ചദുദുുവലുുിപണികുു
ർ(ഇരുവരുംമുംനബ),
പരേതയായശാേര.

ഷംസുദുുീൻ
തിരുേങുുാടി:തിരുേങുുാ
ടി ചനുുപുുടി പുളികുുൽ
ഷംസുദുുീൻ(60)അനുു
േിചുുു. ഭാേുയ:ആസുവാ. മ
കുുൾ:ഇലുുുയാസ് റിയാദു,
ഷംസിയു.ുമരുമകുുൾ:അ
റഫാതുു്,ഫൗസിയുു.

ഫാ.മാതുയുമുളുുൻമട
തലരശേി:തലരശേിഅ
തിരുപതയിചല മുതിർ
നുുനവരികൻഫാ. മാ
തുയുമുളുുൻമട(95)കരു
വഞുുാൽശാനുുി ഭവൻ
നവരിക മദുുിേതുുിൽ
വിദശുമജീവിതതുുിനിചട
അനുുേിചുുു. ഫാ. മാതുയു
മുളുുൻമടകാഞുുിേപുു
ളുുിആനികുുാടുമുളുുൻ
മടവർകുുിയുചടയുംരോ
സയുചടയും മകനാണു.
സരോരേങുുൾ:മറിയാ
മുു,പരേതോയവർകുുി,
രുദതസുയാമുു, രോസഫു,
ഫിലിരുപുസ്.ഇനുുുോ
വിചല9.30നുതലരശേി
കദുതീദുേൽ രരവാലയ
തുുിൽ രോർജു ചഞേള
കുുാടിചുുുരനതുതുവതുുി
ൽസംസ്കേികുുും.

എം.പി.വർഗീസ്
അങുുമാലി:മനയുകുുപറ
മുുിൽഎം.പിവർഗീസ്
(92) അനു ു േിചു ുു .  സം
സ്കാേം ഇനു ു്  പതു ുി 
നു  ചസു ുു്  രോർജു  ബ
സിലികു ു യിൽ. ഭാേുയ :
പളു ുി പു ുാ ടു ു്  കുടുംബാം
ഗം സാറാമു ു .  മകു ു ൾ:
ോജു,  ജാൻസി, ചജ
സി,ലിസി. മരുമകുുൾ
:രമഴുസി,ബാബു,രൊമ
സ്, പരേതനായ ചജ
യുസൺ.

ജോൾുുവകലുുുയിൽുു
നവപുുിൻു ു: ഞാറകുുൽു ു
കുേിശുവീടു ുിൽു ു രോസ
ഫു മകൻുു രൊൾുുവചല
ുുുയിൽുു(വിലു ുി-56)അ
നുുേിചുുു.ഭാേുയ: ദുടീസ.മ
കുുൾു ു : രോസഫു നി
രുകുളസ്, ലിലിലിയ
രോസ്.

വി.എ.കെലുുപുുൻശാസ്ദുതികൾ
മുഹമുു: മതദുപഭാഷക
നും സംസ്കുതപണുുി
തനുമായ മുഹമുു പതി
ചോനുുാം വാർഡു പാ
പുുാളിചുുിറവി.എ.ചചലുുപുു
ൻ ശാസ്ദുതികൾ (മുഹ
മുുചചലുുപുുൻ…90)അനുു
േിചുുു.നുറുകണകുുിനു
രുകുദുതങുുളിൽ മത ദുപ
ഭാഷണം നടതുുിയിരു
നുുു.കുടാചതവിരുയാഭുയാ
സംകുറഞുു യുവാകുു
ൾകുുുരവണുുിനിശാപാ
ഠശാലയുംനടതുുിയിരു
നുുു. ഭാേുയ:കൗസലുയ. മ
കുുൾ:ചദുദുുകുമാർ(റിടുു.
ആർടിഒ.), ോരജദുദുുകു
മാർ (ചകഎസ്ഇബി),
സുരോദു കുമാർ (ചച
കുുിങു ഇൻസ്ചപകുറുുർ
ചകഎസ്ആർടിസി). മ
രുമകുുൾ:ദശുീലത(വിരയുാ
ഭയുാസവകുപുു)്,മിനി,രല
ഖ.

രാജജഷ്
പളുുിപുുുറം: കിഴകുുതി
ൽവീടുുിൽപരേതനായത
ങുുപുുൻനായരുരടയുംോധാ
രരവിയുരടയും മകൻ ോ
രജഷ്(33)അനുുേിചുു.ുസം
സക്ാേംഇനുു.്സരോരേ
ങുുൾസുജാത,സുരേഷ്.

പുഷ്പവലുുി
മുഹമുു: കായിപുുുറം ക
ലുുുയാണരുശുേിചവളിയിൽ
ചക.ചക.വിശുവപുുചുുുഭാ
േുയപുഷ്പവലുുി(64)അ
നുുേിചുുു.മകുുൾ:േതീഷ്,
വിനീഷ്,വിരുയ. മരുമകുു
ൾ:അനില,പതുുോജു.

ശങുുരനാരായണൻ
അേിമുുുർ:നകപുുിളുുി
എേ രുകു ടു ുു ക േി  ശ 
ങു ു േ നാ ോ യ ണ ൻ
( 8 8 )  അ നു ു േി ചു ുു .
സം സ് കാ േം  ന ട 
തു ുി .  മ കു ു ൾ :  സു ദു ു 
േ ൻ ,  ശ കു നു ു ള .  മ 
രു മ കു ു ൾ :  വി ജ യ ല 
കു ു് മി ,  ഭാ സ്കു ു േ ൻ.

ജോൺഹാൻസ്
തുശുർ:ചാലിരശേിവള
പുുില ആുുുണി മകൻ
രോൺ ഹാൻസ് (58-
ചീഫുമാചനജർ,സൗതുു്
ഇനുുുയൻബാങുു്, ചഹഡു
ഓഫീസ്,തുശുർ)അനുു
േിചുുു.സംസ്കാേംഇനുു്
ോവിചലപതുുിനുലുർദു
ചമചുദോചൊളിറുുൻ ക
തുുീദുേൽചസമിരുതുേി
യിൽ. ഭാേുയ:ലിജിഹാൻ
സ്.മകുുൾ:റിചുുുഹാൻ
സ്,സചുുുഹാൻസ്.മരുമ
കൾ:ഹിമറിചുുു.

ജനറൽവാർതുുകൾ

കലുുമുുലം:ഹുരയാ
ഘാതം മുലം കു
നവറുുിൽ മേണമട
ഞുുയാളിചുുു മുത
രരഹംനാടുുിചലതുുി
കുുാൻബനുുുകുുൾ
അടുർദുപകാശുഎം
പിയുചട സഹായം
രതടി.എം.പിയുചട
ദുശമഫലമായി മുത
രരഹം ഇനുു് നാടുുി
ചലതുുും. മാർചുു് 30
നാണുനാവായികുുുളംപറകുനുു്
വിളയിൽവീടുുിൽദപുരോദു(54-ദപു
ഭൽ)കുനവറുുിൽമേണചുപുടുുതു.
രോലിചചയുതുവനുുിരുനുുകമുു
നിഎലുുാനടപടിദുകമങുുളുംപുർ
തുുിയാകുുിഇനുുയുൻഎംബസിയി
ൽറിരുപുർടുു് ചചയുചതങുുിലുംനി
ലവിചലസാഹചേുയതുുിൽമുതരര
ഹം നാടുുിചലതുുികുുാൻനിർവാ
ഹമിലുുായിരുനുുു. തുടർനുുാൺുു
ബനുുുകുുൾനാവായികുുുളംദുഗാ
മപഞുുായതുു് വികസന സുുുുാൻ
േിംഗുകമുുറുുിചചയർമാൻഎസ്.
മണിലാൽ മുഖാനുുിേം എം. പി

ചയസമീപിചുുത.ുമുത
രരഹം കാർരോവി
മാനതുുിൽകുനവ
റുുിൽ നിനുുും ചച
നുനുവചേഎതുുി
കുുുവാൻവഴിചതളി
ചുഞുങുുിലും ചച
നുനുയിൽ നിനുുും
ഇതുഏറുുുവാങുുാൻ
ബനുുുകുുൾകുുു ക
ഴിയിലുുായിരുനുുു.
എം.പിഇടചപടുുരൊ

ചട കാർരോ വിമാനതുുിൽ കു
നവറുുിൽനിനുുുംഖതുുർവഴിതി
രുവനനുുപുേതുു്തചുനുഎതുുി
കുുാൻനടപടിയായി.ഇചുനുതുുു
നുുമുതരരഹംഇനുുുതചുനുവീടുുു
വളപുുിൽ സംസ്കുുേികുുുചമനുു്
ബനുുുകുുൾഅറിയിചുുു.കുനവ
റുുിൽ സുവകാേുയ കമുുനിയിൽ
നുദേവറായിരോലിരോകുുിയി
രുനുുദുപരോദുഅഞുുുവർഷതുുി
നുമുമുുാണുനാടുുിൽവനുുുരൊ
യത.ുഅടുതുുമാസംനാടുുിൽവോ
നിേികുുുകയായിരുനുുു.ഭാേുയ:ദുപീ
ത.മകുുൾ:ദുപിൻസ്,ദുപവീൺ.

പപ്മോദ്

ചചർുുപുുുളരുശുേി :കാ
റുംനബകുുുംകുടുുി
യിടിചുു് നബകുുിനു
പിനുുിൽുു യാദുത ചച
യുതിരുനുുയുവാവുമ
േിചുുു . മണുുാർു ുകുുാടു
ചതങുുേമണലടിആ
ടുുാമുുുളുുിപരേതനാ
യ കാവുങുുൽുു രവ
ണുരോപാലിചുുു മ
കൻുു നിരവദു (26)
ആണു മേിചു ുതു.
നബകുു് ഓടിചു ുിരു
നുു സുഹുതുു് ജിനു ജിതുുുവി
ചന പരുകുുുകരോചട ചപേിനുു
ൽുുമണുുസുവകാേുയആശുപദുതിയി
ൽുു ദുപരവശിപുുിചുുു.ഇരുവരുംതു

ദുപയാറിൽുു നിനുുു
നബകുുിൽുു മണുുാ
ർു ുകുുാരുടുകുു്മടങുുു
നുുതിനിചട എതി
ചേവേികയായിരു
നുുകാർുുഇടികുുുക
യായിരുനുുു.ഇനുു
ചലോവിചല6.45-
ഓചടയാണുഅപ
കടമുണുുായതു. ഇ
രുവചേയും ഉടൻുു
ചചർുുപുുുളരുശുേിയി
ചലആശുപദുതിയി

ൽുുഎതുുിചുചുങുുിലുംനിരവദുമേി
ചുുു .വിജയകുമാേിയാണു നിരവ
രിചുുുഅമുു. സരോരേൻുു: നി
ധിൻുു.

കൊവിഡുനിരീകുുണതുുിലായിരുനുുയുവാവുമരിചുുു
ചൊചുുി:എറണാകുളം ചമേികുു
ൽ രൊചളജു ഐചോരലഷൻ
വാർേിൽനിേീകുുണതുുിലായി
രുനുുഅസംസുവരരശിബിരോയു
കുഷണ്ൻ(23)മേിചുു.ുഏദപുിൽ11
നാണുഗുരുതേമായകേൾരോഗ
ചതുുതുടർനുു്ചികിതുുയകുുുായി
അഡുമിറുു്ആയതു.ഇരുദുഹതുുിനു

ചൊവിഡുഇലുുായിരുനുുുചവനുു്3
തവണനടതുുിയസാംപിൾപേി
രോധനയിൽ സുുിേീകേിചുുിരു
നുു.ുകളമരശേിയിചലഒരുവയുാപാ
േസുുാപനതുുിൽകഴിഞുുആറു
മാസമായിരോലിചചയതുുവേിക
യായിരുനുു.ുഅഞുുുവർഷരതുു
ളമായിരകേളതുുിചലതുുിയിടുു.്

എംപിഇടകപടുുു;കുബവറുുിൽമരിചുുയാളികുുു
മുതജരഹംഇനുു്നാടുുികലതുുും

കാറുംബൈകുുുംകുടുുിയിടിചുു്യുവാവുമരിചുുു

നിമവദ്

ചൊലുും:ദുപാകുുുളംസുവ
രരശിയായയുവാവു ദു
ബായിൽ ചകടുുിടതുുിനു
മുകളിൽനിനുു്വീണുമ
േിചുുതായിബനുുുകുുൾ
കുു്വിവേംലഭിചുുു.ദുപാ
കുുുളംപുരതുുതുു്പുരു
രോതുുമചുുു മകൻ
രോൾേൻസണുുിൽ
അരോകനാണു(48)മ
േിചുുതു. രോൾേൻസ
ൺ ഇലകുരുദോചമകുുാ
നികുഎനുു കമുുനിയി
ൽ സുപുുവർനവസറാ

യിരുനുുു.ഒോഴുചയായി
പനിയുണുുായിരുനുുു.

വിടുുുമാറാചതവനുുരൊ
ചട സുവകാേുയ ആശുപ
ദുതിയിൽചികിതുുരതടി
യിരുനുുു. തുടർനുു് നാ
ലുരിവസമായി കുവാർരുടു
ഴുസിൽനിേീകുുണതുുി
ലായിരുനുുു. രൊവിഡു
സംശയചുതുതുുുടർനുു്
ഇയാളുചട ദുസവം പേി
രോധനചുകുടുതുുിരു
നുുു.ഇതിചുുുഫലംവ
നുുിടുുിചുലുനുു് ബനുുുകുു
ൾ അറിയിചുുു. വുയാഴാ
ഴുചോദുതിവചേയുംകു

ടുംബാംഗങുുളുമായി
സംസാേിചുുതായി ബ
നുുുകുുൾപറഞുുു.ചവ
ളുുിയാഴുച ോവിചലയാ
ണു ചകടുുിടതുുിൽനിനുു്
വീണു മേിചുുതായി ബ
നുുുകുുൾകുു്വിവേംകി
ടുുിയതു. രൊവിഡു പേി
രോധനഫലംപുറതുുു
വനുുരശഷമാചുദത മുത
രരഹംനാടുുിചലതുുികുുു
നുുകാേുയതുുിൽതീരുമാ
നമാകു. ഭാേുയ:ഷീജ. മ
കുുൾ:സുേുയ,സുേജു.

ദുപാകുുുളംസുവജരശിദുബൈയിൽ
കകടുുിടതുുിൽനിനുു്വീണുമരിചുുു

അമോകൻ

സേവനപര്വര്്ത്്നങ്്ളിലെരാപട്്്ീ
യഇടലരടലം്വിസവചനവം്നീചം:
ലെ.സ്സരപദ്്്ന്്
ആലപുുുഴ:രസവനദുപവർുുതുുനങുുളി
ൽുുോദടുുുീയഇടചപടലുംവിരവചനവും
നടതുുുനുുതുനീചോദുടുുീയതുുിനുചറ
ദുപതിഫലനമാചണനുു്  ചക.സുരേദുദുു
ൻുു..പാവചുപുടുുവർുുകുു്ഭകുുണംനിരഷ
ധികുുചുപുടുനുുനടപടികൾുുദുകുേതയാ
ചണനുുും അരുദുഹം ആരോപിചുുു.
ചൊരോണരസവനദുപവർുുതുുനതുുി
ചലോദുടുുീയവിരവ
ചനതുുിനും, സാ
മുഹികഅടുകുുള
ോദുടുുീയവതുകേിചുു
തിനും എതിചേ
ബിചജപിആലപുുു
ഴജിലുുാദപുസിേുുു്
എം.വി. രോപകു
മാറുംജിലുുയിചലഒ
ൻുുപതു നിരോജ
കമണുുലം ദുപസി
േനുുുുമാരും നട
തുുിയ12മണികുുുർുുഉപവാസസമേം
ഓൺനലൻവഴിഉദുഘാടനംചചയുുു
കയായിരുനുുുചക.സുരേദുദുുൻ.
നിസവുാർുുതുുമായിരസവാദപുവർുുതുു
നംനടതുുുനുുരസവാഭാേതിഅടകുു
മുളുു സനുുദുു സംഘടനകചള സ
ർുുകുുാേിചുുുമർുുകുുടമുടുുിഉപരോഗിചുു്
അടിചുുമർുുതുുാൻുു ദുശമികുുുനുുതുമനു
ഷുയതുവേഹിതമായദുപവുതുുിയാണു.പ
ഞുുായതുു്നിയമസഭാചതേചുഞുടു
പുു്ലകുുുയംവചുു്ചൊണുു്സർുുകുുാർുുചി
ലവിൽുുപാർുുടുുിവളർുുതുുാനുളുുസിപി
എമുുിചുുുനീചമായോടുുീയദുശമങുു
ൾുുചുകുതിചേശകുുമായജനരോഷം

ഉയർുുനുുു കഴിഞുുതായുംഅരുദുഹം
പറഞുുു.
ജിലുുാ ദുപസിേുുു് ജിലുുാഓഫീസി
ലും,മണുുലംദുപസിേനുുുുമാർുുഅതാ
തു മണുുലംഓഫീസുകളിലുംസമേ
തുുിൽുുപങുുാളികളായി.
പാർുുടുുിസംസുുാനദുപസിേുുു്ചക.
സുരേദുദുുൻുു തിരുവനനുുപുേചുതു

സംസുുാന ഓ
ഫീസിൽുു ഓ
ൺുുനലൻുു വീ
േിരോസംവി
ധാനതുുിലുചട
യാണുസമേംഉ
ദുഘാടനം ചച
യുതതു. എലുുാ
നിരോജക മ
ണുുലം ഓഫീ
സുകളുമായും,
ജിലുുാഓഫീസു

മായി ബനുുചുപുടുതുുി വീേിരോ
രൊൺുുഫറൻുുസിലുചടയാണു സം
സുുാന ദുപസിേുുു്അടകുുമുളുുവർുു
അഭിവാരുയംചചയുതതു.
സംസുുാനചസദകുടുുറിഅേവു.എസ.്
സുരേഷ്, രകുുിണരമഖലാ ദുപസിേ
ുുു്ചക.രോമൻുു,രരശീയകൗൺുുസിൽുു
അംഗംചവളുുിയാകുളംപേരമശവുേൻുു,
ജിലുുാജനറൽുു ചസദുകടുുറിപി.ചക.വാ
സുരരവൻുു,ജിലുുാനവസ്ദുപസിേുുു്
എൽുു.പി. ജയചദുദുുൻുു,ജിലുുാ ചസൽുു
രൊേിരനറുുർുുജി.വിരോദുകുമാർുു,യു
വരോർുുചുുജിലുുാദുപസിേുുു്അനീഷ്
തിരുവമുുാടിസംസാേിചുുു.

ഷാജികുകുതിരായ
വിജിലൻുുസ്ജകസ്രാദുടുുീയ
ഫാസിസം:യുതുു്ലീഗു
രൊഴിരുകുടു:മുഖുയമ
ദുനുുിപിണറായിവിജ
യചനവിമർു ുശിചുുതി
ചുുുരപേിൽുുചക.എം
ഷാജിചുകുതിരേകളുു
പോതിനൽുുകിവിജി
ലൻുുസിചനചൊണുു്
രകചസടുപുുിചു ുനടപടി
ോദുടുുീയഫാസിസമാ
ചണനുു്മുസ്ലിംയു
തുു്ലീഗുസംസുുാന
ദുപസിേുുു്സയുുിദുമു
നവുുറലിശിഹാബുത
ങുുളുംജനറൽുുചസദുക
ടു ുറിപി.ചകഫിരോസും
പറഞുുു.
ആറുവർു ുഷംമുമുു്ന
ടനുുുചവനുു്പറയചുപു
ടുനുുസംഭവതുുിൽുുഇ
രുപുൾുുരകചസടുകുുു
നുുതുതികചുുുംോഷ്ദുടീ
യരുദപേിതമാണു.വിമ
ർു ുശികുുുനുുവചേരക
സിൽുുചപടുതുുുകചയ
നുുനരേദുദു ുരോരിയു
ചടഅരതനശലിത
ചുനുയാണുപിണറായി
വിജയനുംതുടരുനുു
തു.നരേദുദു ുരോരിചയ
വിമർു ുശിചുുതിചുുുരപ
േിൽുുവർു ുഷങുുൾുുകുു്മു
മുുുളുുരകസ്ചൊടി
തടു ുിചയടുതുുാണുസ

ഞുജീവുഭടു ുിചനരകസി
ൽുുചപടുതുുിയതു.
അതുുേംനശലി

രകേളതുുിൽുുചൊണുു്
വോൻുുജനാധിപതുയ
രകേളംഅനുവരികുുി
ചുലുനുുുംരനതാകുുൾുു
പറഞുുു.ഇടതുപകുു
മദുനുുിസഭയിചലമദുനുുി
മാർു ുചുകുതിരേദുപതിപ
കുുരനതാവുംയുതുു്
ലീഗുംചതളിവുകൾുുസ
ഹിതംവിജിലൻുുസിനു
പോതിനൽുുകിയിടുുും
നാളിതുവചേഅരുനവ
ഷണതുുിനുസർുുകുുാർു ു
അനുമതിനൽുുകിയിടു ുി
ലു ു.
ഇടതുപകുുമദുനുുിമാ
ർു ുകുു്അരുനവഷണ
ചുതുഭയമാചണങുുിൽുു
ഏതുഅരുനവഷണ
ചുതുയുംസുവാഗതം
ചചയുുുനുുനിലപാടാ
ണുദുപതിപകുുംസുവീക
േിചുുിടു ുുളുുതു.അരുനവഷ
ണംദുപഖുയാപിചുുാരോ
രകസിൽുുചപടുതുുിയ
തുചൊരുടുദുപതിപ
കുുതുുിചുുുവായമുടി
ചുകുടു ുാൻുുആവിചുലു
നുുുംരനതാകുുൾുുപറ
ഞുുു.

പരാതികള്്ഇലല്്ന്്്പായിപ്്ാലട്്
ഇതരസംസ്്ാനലൊഴിലാളികള്്
രൊടുുയം: ഭകുുുയവസ്തുകുുളും ചവളുു
വുംആവശയുതുുിനുചണുുനുുുംനിലവിൽുു
പോതികൾുു ഒനുുുമിചുലുനുുും പായിപുുാ
ചുടുഇതേസംസുുാനചൊഴിലാളികൾുു.
അടിസുുാന സൗകേുയങുുളും ഭകുുുയവ
സ്തുകുുളുചട ലഭുയതയും ഉറപുുാകുുുനുു
തിനായി ചൊഴിലാളികളുചട താമസ
സുുലങുുളിൽുുസദുുർുുശനംനടതുുിയജി
ലുുാകലകുറുുർപി.ചകസുധീർുുബാബുവി
രോടുംജിലുുാചൊലീസ്രമധാവിജി.ജ
യരരവിരോടുംസംസാേികുുുകയായിരു
നുുുഅവർുു.രോകുു്േൗൺുുതീരുനുുതു
വചേനാലുരിവസതുുിചോേികുുൽുുഅ
േിയുംപലവുയഞുജനസാധനങുുളുംജി
ലുുാ ഭേണകുടം കുയാംപുകളിൽുു ലഭുയമാ
കുുുനുുുണുു്. ദുഗാമപഞുുായതുുിചുുു രന
തുതുവതുുിൽുുആവശുയതുുിനുചവളുുവും
നൽുുകിവരുനുുു.
ജല രൗർുുലഭുയം രനേിടുനുുതിനാൽുു

ചവളുുതുുിചുുുഉപരോഗതുുിൽുുപാലി
രുകുണുുനിയദുനുുണംസംബനുുിചുു്ചൊ
ഴിൽുുവകുപുുുംദുഗാമപഞുുായതുുുംചൊ
ഴിലാളികചളരോധവതുകേികുുണം.ഏ
ചതങുുിലുംകുയാമുുുകളിൽുുആവശുയതുുി
നു ചവളുും ഇലുുാതുുസാഹചേുയമുണുുാ
യാൽുുഎതുുികുുുനുുതിനുദുഗാമപഞുുായ
തുു്ചസദുകടുുറിനടപടിസുവീകേികുുണം.
ചകടുുിടഉടമകൾുുചൊഴിലാളികരോടുവാ
ടകഈടാകുുാൻുുപാടിചലുുനുുുംകലകുറുുർ
നിർരുദുശിചുുു. രോകുേൗൺുുതീരുനുുതു

വചേനാടുുിരലകുു് മടങുുാൻുുകഴിയിചുലു
നുുും വുയാജ ദുപചാേണങുുൾുുചുകുതിചേ
ജാദുഗത പുലർുുതുുണചമനുുും കലകുറുു
റുംജിലുുാചൊലീസ്രമധാവിയുംചൊഴി
ലാളികരോടുവുയകുുമാകുുി.ചങുുനാരശ

േിതഹസിൽുുരാർുുജിനുപുനുുുസ,്പായി
പുുാടു ദുഗാമപഞുുായതുു് ദുപസിേുുു്സുവ
പുനബിനു,ജിലുുാരലബർുുഓഫീസർുു(എ
ൻുുരോഴുസ്ചമുുു്)പി.ജിവിരോദുകുമാ
ർുുതുടങുുിയവരുംസനുുിഹിതോയി.

ജില്്ാകലകറ്്്ർപി.കക.സ്ധീർ്്ബാബ്വം്ജില്്ാകൊലീസ്മേധാവിജി.ജയമേവം്
പായിപ്്ാകട്്അനയ്സംസ്്ാനകൊഴിലാളികള്കെതാേസസ്്ലങ്്ളില്്സന്്ർ്്ശനം
നെത്്്ന്്്.

നിസവ്ാര്്ത്്മായിസസവാപര്വര്്ത്്നം
നടത്്്ന്്സസവാഭാരതിഅടക്്മ്ള്്

സന്്ദ്്സംഘടനകളെ
സര്്ക്്ാരിള്്്മര്്ക്്ടമ്ഷ്്ി

ഉരസോഗിച്്്അടിച്്മര്്ത്്ാന്്
പര്മിക്്്ന്്ത്മന്ഷയ്തവ്രഹിതമായ

പര്വ്ത്്ിയാണ.്

സി.എം.സാമുവൽ
ചൊറുുനാടു: ചനടുംപുേ
ചേിവുകാലായിൽ സി.
എം. സാമുവൽ (64)
അനുുേിചു ുു .  സംസ്കാ
േംനടതുുി.ഭാേുയ:നവ
കുുംപളുുികുുൽരോസ
മുു.

തങുുപുുൻപിളുു
നടുകുുുനുു്:സരുതുഷ്ഭ
വനതു ുി ൽ തങു ു പു ു ൻ
പിളു ു  (75)  അനു ു േി 
ചു ുു .  സംസ്കാേം നട
തു ുി . ഭാേുയ : പരേതയാ
യ ഓമനയമു ു .   മ കു ു 
ൾ:  സരുതുഷ്കു മാർ,
ഉലു ുാസ്കുമാർ,വിരോ
ദുകു മാർ.  മരു മകു ു ൾ:
ജയലകുു്മി,ബിനു, ജി
ത.

ലിസിജോൺ
വാളകം:ചൊടിയാടുുുവിള
തണുുളതുു്ബി.ബി.രൊരടുു
ജിൽ (വലിയവിളയിൽ)
എ.രോൺകുടുുിയുചട ഭാ
േയുയുംചപരുമണുുുർപാറ
വിളകുടുംബാംഗവുമായ
ലിസിരോൺ(51)അനുു
േിചുു.ുമകുുൾ:ബിനുുുരോ
ൺ,ബിബിനരോൺ.മ
രുമകൻ:രജകുുബുസാം(
നഹരോബാദ)ു.

ജോർജുവർഗീസ്
ചദുുനപുുളുുി: ഇടതുുിടുു
അകുുേ വടരുകുതിൽ
രോർജു വർഗീസ് (കു
ഞുുുരോൻ–75)നുയുരോ
ർകുുിൽഅനുുേിചുു.ുസം
സക്ാേം പിനുുീട.ു ഭാേയു:
കുഞുുമു.ുമകുുൾ:റുബി
ൻ വർഗീസ് (കയുുൻസ,്
നയുുരോർകുു)്,രോമിവർ
ഗീസ്(കലിരോർണിയ).
മരുമകുുൾ:ജിബിവർഗീ
സ,്രോഷ്രോൽരകു.ു

പി.സരസുവതി
അഞുുാലുംമുടു:മുരുനുു
ൽചദുദുുഭവനിൽപരേത
നായജനാർദുുനൻനായ
രുചടഭാേയുപി.സേസവുതി
(68)അനുുേിചുുു.

കുഞുുമുു
ഏഴംകുളം: രതപുുുപാറ
ചിറമണുുിൽ(ചതങുുുംത
റയിൽ) ടി.സി.ഗീവർഗീ
സിചുുു ഭാേുയകുഞുുമുു
(70) അനുുേിചുുു. ഏഴം
കുളംമുളുുുേിനുറയുുതുു്
കുടുംബാംഗമാണു.മകുു
ൾ: അലകുസ് (മസ്ക
തുു്),അനീഷ്(റിയാദു),
അനി.മരുമകുുൾ:സ്മി
ത (മസ്കതുു്), റിതുുു
(േൽഹി), നനനാൻ
മാതുയു(സിംഗപുുുർ).

തങുുമുു
കുമുുനാടു–കടദുപ:കണുുു
ോലിൽ ചക.സി. ചാ
രുകുയുചടഭാേുയതങുുമുു
(78)അനുുേിചുുു. റാനുുി
കണുുംരപരുർ ചകുുുള
തുു് കുടുംബാംഗമാണു.
മകുുൾ:രോർജുകുടുുി,വ
ൽസമുു, ചൊചുുുരോൾ ,
അൽസി,സാബു,സജു.

ഏലിയാമുു
പനുുളം: പുഴികുുാടു എ
ണുുരശേിൽ പുതുുൻവീ
ടുുിൽചക.തങുുചുുനുചറഭാ
േുയഏലിയാമുു (72)അ
നുുേിചുുു.

ഏലിയാമമ
റാനുുി:ചചലുുകുുാടു കപുു
യിൽചക.ചജ.രേവിേി
ചുുു ഭാേുയ ഏലിയാമമ
(കുഞുുമുു–78)അനുുേി
ചുുു.

ജാനകി
മുണുുമല:ചൊടുുിപാറയി
ൽപരേതനായഅഴക
ൻ രകശവചുുു  ഭാേു യ
ജാനകി (80)അനു ു േി
ചു ുു .  മകു ു ൾ: പാസു ുു ു ർ
കുഞു ുു രോൻ, ചൊ
ചു ുു രോൻ,ോജു , സജി . 
എം.ഒ.പുനുുുസ്
തിരുവൻവണുുു ർ: മഠ
തു ുി രലതു ു്  കണു ു തു ുി 
ൽ എം.ഒ.പുനു ുു സ്
(കുഞുുു രോൻ-68)
അനു ു േിചു ുു .  ഭാേുയ :  കു
ഞുുമു ു . 

സുഭദുര
മലയിൻകീഴു : മഞുുാടി
രമചലപുതുുൻ വീടുുിൽ
പരേതനായശിവോമൻ
ആചാേിയുചടഭാേുയസു
ഭദുര (76)അനുുേിചുുു. മ
കുുൾ:ചദുദുുൻ,മുരുകൻ.
മരുമകുുൾ: കവിത,സി
നുുു.



നാരവചെനയുയുടെനായികയായിടുുാണുസൊനുുസിനിെയിലുുഅരപങുുറിയത.ു
രിനുുീടുആദയുചിപെുതുുിടെനായകടോപുുംജിവീെ
തുുിലംുഒനുുികുുാനുുെീരുൊനികുുുകയായിരുനുുുന
െി.വരുുഷങുുളുുനീണുുപരുണയതുുിടോടുവിൊയിരു
നുുുഇരുവരുടെയംുവിവാഹം.സാെനുുടയകുുുറിചു്ു
നാരാരുുജുനയുടെഭാരയുഅെെരറഞുുകാരയുങുുളുു
പോഷയുലുുെീഡിയയിലുുവവറൊയിൊറിയിരുനുുു.
കുടംുബതുുിനുപവണുുിസാെനുുരാചകംടചയുുാറു
പടുുഎനു്ുപോദിചുുപപുുളുുഇലുുഎനുുുളളെറുരെി
യാണുഅെെഅകുുിപനനിനലുുകിയത.ുവീടുുിലുുനാ
രാരുുജുനനടലുുരുകുകുുാണ.ുകുടംുബതുുിലുുഅപദുുഹടതുുപോടെനടലുു
രുരാചകകുുാരനുുഉളളപപുുളുുരിടനുുഎനുുിനാണുഅതുടചയുുുനുുെിനു
പവടറഒരാടളനിപയാരിപകുുണുുത,ുെൊശരുപരണഅെെരറഞുുു.നാരാ
രുുജുനഒരുെികചുുനെനുുൊപെുെലുു,നടലുുരുരാചകകുുാരനംുകുെിയാണ.ു
അകുുിപനനികുടംുബംഈവിഷയതുുിലുുവളടരഭാരയുമുളളവരാണ,ുഅെ
െ രറയുനുുു.അപെസെയം,അടുതുുിടെരാചകരരീകുുണംനെതുുുനുുെി
ടുുുഒരുവീഡിപോസാെനുുരങുുുവചുുിരുനുുു.ഭരുുതുുാവുനാരവചെനയു
യകുു്ുപവണുുിഉചുുഭകുുണംഒരുകുുുനുുെിടുുുവീഡിപോആയിരുനുുുനെിര
ങുുുവചുുത.ുസിനിൊതുുിരകുുുകളുുകുുിടെയിലംുഭരുുതുുാവിനംുകുടംുബതുുി
നുടൊപുുമുളളചിപെുങുുളംുരങുുുടവകുുാറുളളൊരൊണുസാെനുു.രൗെം
വാസുപദവപെപോനുുസംവിധാനംടചയെുപയൊയടചസാപവആയിരു
നുുുഇരുവരുടെയംുആദയുംചിപെും.െെിഴുചിപെുംവിടണുുതുുാണുുിവരുവായു
ടെടെലുങു്ുറീപെകു്ുകുെിയായിരുനുുുസിനിെ.

ഷമുുിെിെകനുുരങുുുവചുുചിപെുങുുളുുക
ണു്ുഅമുുരനുുിരികുുുകയാണുആരാധ
കരുു. ഭരെനാെയുതുുിടുുു  അരപങുുറുു
തുുിടുുുചിപെുങുുളാണുൊരംരങുുുവ
ചുുിരികുുുനുുത.ുകൊെണുുെംകെയുാണി
കുുുടുുിയമുുയിലുുനിനുുുൊണുഷമുുിഭര
െനാെയുംരഠികുുുനുുത.ുപവദിയിലുുനു

തുും ടചയുുുനുുെിപുുു
യംു കൊെണുുെം ക
െയുാണികുുുടുുിയമുുയകുു്ുദ
കുുിണനലുുകിഅനുപരു
ഹംവാങുുുനുുതുൊയചി
പെുങുുളാണുൊരംരങുുുവ
ചുുിരുനുുത.ു ചിപെുങുുളുു ക
ണുുആരാധകരുുഅകുുരാ
രുുതുുതുുിലുു ടഞടുുിയിരി
കുുുകയാണ.ു രസകരൊയ
കെനുുുുകളാണുആരാധകരുു
നലുുകുനുുത.ുഅപെസെയം,
ഷമുുിയിടെനെടനപവ
ണുുപോടെഉരപോ

രികുുാനായിടലുുനുുും ഇനി
യംുഅപദുുഹടതുുപെെി
വയുെയുസെ്ൊയപവഷ
ങുുളുു എതുുടടുുടയ
നുുുംആരാധകരുുരറ
യുനുുു.ചിപെുംനിെിഷ
ങുുളുുകുുുളുുിലുു െ
ടനുുപോഷയുലുുെീഡി
യയിലുു വവറൊയി
ൊറിയിരികുുുനുുു.നെ
നുു െിെകടുുു െകനാ
ണുഷമുുി.നാെകതുുിലു
ടെയായിരുനുുുഅഭിനയ
ജീവിെം ആരംഭികുുുനുുത.ു
1986ലുുപുറതുുിറങുുിയഇരക
ളുുഎനുുസിനിെയിലുടെഅരപങുു
റി.രിനുുീടുനിരവധിസിനിെകളിലുുഅഭി
നയിചുുു.സംസുുാനസരുുകുുാരുുപുരസക്ാരംര
ണു്ുവടുുംപനെിയിടുുുളുുഡബുുിങുകൊകാരനുുകു
െിയാണുഷമുുിെിെകന.

ഒരുകാെതു്ുടെനുുിനുുുയനുുസിനിെകളിടെനിറസാനുുിധയുൊയിരുനുുുസൗനുുരയു.ൊരംവിൊനരകെതുുിലുുെരിചുുിടു്ു
ഇനുുടെരെിനുുാറുവരുുഷൊയി.സൗനുുരയുയുടെഓരുുെകളുു
രെരംുപോഷയുലുുെീഡിയയിലുുരങുുുവകുുുനുുുണുു്.സം
വിധായകനുുആരുു.വിഉദയകുൊറിടുുുവാകുുുകളാണു
ൊരതുുിടുുുആരാധകടരഇനുുുംപവദനടപുുടുതുുുനുു
ത.ു
സൗനുുരയുരണുുുൊസംരരുുഭിണിയായിരുനുുു,സി

നിെയിലുുനിനുുുംവിടുുുനിലുുകുുാനുുപോവുകയാടണ
നു്ുസംവിധായകപോടുസൗനുുരയുരറഞുുകാരയുങുുളാ
ണുകഴിഞുുവരുുഷംഉദയകുൊരുുടവളിടപുുടുതുുിയത.ു
സൗനുുരയുടയ ഞാനാണുസിനിെയിലുുടൊണുുുവനുുത.ു
ടോനുുുെണിഎനുുഎടുുുസിനിെയിൊയിരുനുുുഅത.ു
അണുുടനനുുാണുസൗനുുരയുഎടനുുവിളിചുുിരുനുുത.ു
ആദയുടൊടകുുഎടനുുഅങുുടനവിളികുുുനുുെിലുുഞാ

നുുഅതുപെുനായിരുനുുു.െറുുുളുുവരുുകു്ുമുമുുിലുുഎടനുുസാ
രുുഎനുുുവിളിചുുാലുുെെിടയനുുുസൗനുുരയുപോടുഞാനുുരറ
യുൊയിരുനുുു.എനുുാലുുഅധികംവവകാടെഞാനവടര
സപോദരിയായികണുുുതുെങുുുകയംുഅവടരടനുുഅണുുാ
എനുുുെടനുുവിളികുുുകയംുടചയതു.ുഎപനുുടുപരുപെുയകആ
ദരവംുസപ്നഹവംുഅവരുുകുുുണുുായിരുനുുു.
ടോനുുുെണിയിലുുഅഭിനയിചുുുടൊണുുിരികുുുപപുുളുുെടനുു

യാണുഒരുചിരഞജുീവിരെതുുിപെകു്ുഞാനവടരടറകുുെനുുഡുടച
യെുത.ുഅെിനുപശഷംഅവരുുവെിയൊരൊയിൊറി.അടുനുടകുു
ഓപോപോപരുശനുങുുളുുരരിഹരികുുുനുുെിനായിഞാനുുെടനുുയാണു
ടചവനുുയിലുുനിനുു്വഹദരാബാദിപെകുു് പോവുകയംുവരിക

യംു ടചയെുിരുനുുത.ുസൗനുുരയുഎടനുുഗുഹപരുപവശതുുി
നംുകുുണിചുുിരുനുുു.

എനികുുുപോകാനായിലുു.വിവാഹതുുിനംുവി
ളിചുുു.നിരുുഭാരയുവശാലുുഅെിനംുഎനികുുുര
ടങുുടുകുുാനായിലുു.ആയിെയകുുുാണുെെിഴിടെ
ഹിറു്ുചിപെുംചപനുുുമുഖികനുുഡയിപെകു്ുറീപെ
കു്ുടചയുുുനുുത.ുഅെിലുുസൗനുുരയുഅഭിനയി
ചുുിരുനുുു.ആ സിനിെകഴിഞുു്അവരുുഎ
ടനുുഒരുദിവസംവിളിചുുു.എനുുിടു്ുരറഞുുു
ഇടെടുുുഅവസാനചിപെുൊയിരികുുും.ഇ
നിഞാനുുഅഭിനയികുുുനുുുണുുാവിലുു.
രണുുുൊസംരരുുഭിണിയാണ.ുഅനു്ുഎ

പനുുടംുഭാരയുപോടംുഅവരുുപോണിലുുഒ
രുെണികുുുപോളംസംസാരിചുുു.അടുതുു
ദിവസംരാവിടെ7.30കു്ുെിവിവചുുപപുുളുു
അവരുുഅരകെതുുിലുുെരണടപുുടുുവിവ
രംഅറിഞുു്ടഞടുുിപപുുയി.അവരുുകുു
ണിചുുഒരുചെങുുിനംുഎനികുുുപോകാ
നുുകഴിഞുുിടുുിലുു.രിനുുീടുഅവരുടെസം
സ്കാരചുുെങുുിനാണുഞാനുുഞാനുുഅവ
രുടെവീടുുിലുുപോയി.ഭംരിയുളുുഅവരു
ടെവീടുകണുുു.വീെിനകതുു്പരുപവശിചുു
പപുുളുുഎടുുുവെിടോരുചിപെുംചുെരി
ലുുതുകുുിയിടുുിരികുുുനുുതുകണുുു.എനി
കുു്കരചുുിെെകുുാനായിലുുഎനുു്ഉദയ
കുൊരരറയുനുുു.
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e n t e r t a i n m e n t

സൗ നുു രയു ഓ ർ മുു യാ യി ടു്ു 
പ തി നുുാ റ ുവ ർ ഷ ങുു ൾ

ഭരതനാടയ്ംഅരങങ്്റ്്ത്്ിക്്്
ചിതത്ങ്്ള്മായി
ഷമ്്ിതിലകന്്

നവയുനായരആറുവരഷങുുളകുു്പശഷംവീ
ണുുുംസിനിെയിപെകുു്െിരിചുുുവരവിനായി

ഒരുങുുുകയാണ.ുസംവിധായകനവി.ടകപരുകാശുഒ
രുകുുുനുുഒരുതുുീഎനുുസിനിെയിലുടെയാണുനവയു
യുടെെെങുുിവരവ.ുഇനസുുുുപരുാെിലഏടറസജീവൊ
യനവയുഇെയകുുുിടെവീടുുിലനിനുുുളുുചിപെുങുുളംു
വീഡിപോയുടൊടകുുരങുുുടവയകുുുാറുണു്ു.വെജാ
നഎനുു്ൊരംവിളികുുുനുുെകനസായിയുടുകുപുു
മുളുുചിപെുങുുളംുവീഡിപോകളുൊണുഅധികവംു
രങുുുവയകുുുാറുളുുത.ുകഴിഞുുദിവസംവീടുുിടെവി
ഷുസട്രഷലചിപെുങുുളംുനവയുരങുുുടവചുുിരുനുുു.

ഇപപുുഴിൊ വീടുുിടെ ചകുുവിപശഷം രറ
ഞുു് രംരടതുുതുുിയിരികുുുകയാണു ൊ
രം.
വീടുുിലഒരുരാടുചകുുയുടണുുങുുിലഇതുുരതുുില

അമുുരെരെരരീകുുണങുുളുുനെതുുും.ചകുുഇഷുു
ടപുുടുനുുവരുുകുു്ഈചകുുടോരിഏടറഇഷുുടപുുടംു,
നമുുുടെരഴംടോരിപോടെടോനുുാണിത.ുരപകുു
ചകുുരഴംചുമുുകഴികുുുനുുൊണുെനികുുിഷുുടെനുുും
നവയുകുറിപുുിലരറഞുുിരികുുുകയാണ.ു
2001ലഇഷുുംഎനുുസിനിെയിലുടെയാണുനവയു

സിനിെയിലഅരപങുുറിയത.ു2002ലനനുുനംഎനുു

സിനിെയിടെബാൊെണിഎനുുകഥാരാപെുതുുിലു
ടെൊരതുുിനുെികചുുനെികുുുനുുസംസുുാനചെചുുി
പെുപുരസക്ാരവംുെഭികുുുകയുണുുായി.സീനഒനുു്
നമുുുടെവീടുആണുൊരംഅവസാനൊയിഅഭിന
യിചുുെെയാളംചിപെും.2014-ലൊരംകനുുഡചിപെു
തുുിൊണുഒടുവിൊയിഅഭിനയിചുുത.ു2010-ൊയി
രുനുുുസപുതുഷ്പെപോനുൊയിനവയുയുടെവിവാ
ഹം.

രചുി 
വി ശേ ഷ ങുു ളമുായി
നവയുനായർ

ഏവരുടെയംുപരുിയടപുുടുുനെിയാണുനദിയടൊ
യതു.ുസിനിെയിലുുരഴയതു
പോടെസജീവെടലുുങുുിലംുഅ
ഭിനയികുുുനുുടെലുുാംപരുധാന
ടപുുടുുപവഷങുുളിൊണ.ുഇപപുു
ഴിൊനദിയയുടെപുെിയചി
പെുങുുളുുപോഷയുലുുെീഡിയയി
ലുുവവൊയിൊറുകയാണ.ുന
ദിയയടുകുാുപുുംടരണുുെകുുളു
മുണു്ുചിപെുങുുളിലുു.ചിപെുങുുളുു
കണുുആരാധകടരലുുാംപോദി
കുുുനുുതുനിങുുളുുസപോദരി
ൊരാപോഎനുുാണ.ുനദിയയു
ടെപരുായംടവലുുുനുുസൗനുുരയു
ൊണുആരാധകടരആകരുുഷി
കുുുനുുത.ുകഴിഞുുവരുുഷംജ

പുുാനിപെകു്ുനെതുുിയയാപെു
യുടെചിപെുങുുളാണുൊരംര
ങുുുവചുുിരികുുുനുുത.ുകടംുബവംു
ഒപുുമുണു്ു.െറകുുാനാവാതുുഒരു
ഒതുുുകുെെിടുുുഓരുുമുുകളുുഎ
നുുാണുൊരംജപുുാനുുയാപെുടയ
കുറിചു്ുരറയുനുുത.ുടരാതുടവ
കുടംുബചിപെുങുുളുുരങുുുവ
യകുുുാതുുതുടകാണു്ുെടനുുചി
പെുങുുളുുവളടരടരടടുുനുുുെ
ടനുുപോഷയുലുുെീഡിയഏടറുു
ടുകുുുകയായിരുനുുു.
ശിരീഷ്പോഡപുോടെയാ

ണുനദിയയുടെഭരതുുാവ.ുസ
നം,ജനഎനുുിങുുടനരണുുു
ടരണകുടുുികളാണുഈദമുുെി
കളകു്ുഉളുുത.ുഏടറനാളഅ

ടെരികുുയിലംുയുടകയിലുടൊ
ടകുുയായിരുനുുനദിയഇപപുാു
ളഭരതുുാവിനംുകുടംുബതുുി
നുടൊപുുംടചവനുുയിലൊെ
സികുുുകയാണ.ു
1988ലവിവാഹംകഴിഞു്ു

കുടംുബജീവിെതുുിലഒതുങുുി
കുെിയനദിയരിനുുീടുഅഭിന
യതുുിപെകു്ുെടനുുെിരിടചുു
തുുുകയായിരുനുുു.എം.കുെര
നസണഓഫുെഹാെകു്ുെി’എ
നുുചിപെുതുുിലുടെയായിരുനുുു
നദിയയുടെരണുുാംവരവു.ഫാ
സിലുുചിപെുംപോടകുുതുുാദുര
തു്ുകണുുുംനടു്ുആയിരുനുുുന
ദിയയുടെഅരപങുുറുുചിപെും.

മക്്ള്്കക്ാ്പ്്ം
നദിയകമായത്്

നാഗാര്്ജ്ന
നലല്്ര്ക്ക്്ാണ:്അമല
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നി ല വി കല ആ ദ്യ നാ ല്
സ്്ാ ന ക്്ാ ർ ക്്് 
ചാം പ്യ ൻ സ് ലീ ഗ് ബോ ഗ്യ ത
മാപഡ്ിഡ:്നൊനോണവൈേസ്ബാധനയത്രര്്ന്്്െിര്്ത്്ിൈ
ച്്ിരിക്്്ന്്സര്ാെിഷ്േീഗ്(ോേിഗ)ഫ്ട്ലോൾ്്ട്ര്്ണനമന്്്ി
നേലശഷിച്്മല്്സരങ്്ൾ്്ഉലരക്്ിക്്നപ്്ട്കലോ,നൈട്്ിക്്്േ
യക്്്ലോനചയത്ാല്്െിേൈില്്ോേിഗയില്്ആരയ്ൊല്സ്്ാ
െങ്്ളില്്െില്്ക്്്ന്്രീമ്കൾ്്ചാംരയ്ന്്സ്േീഗിന്ലോഗയ്ത
ലെട്നമന്്്സര്ാെിഷ്ഫ്ട്ലോൾ്്അലോസിലയഷന (ആ
ര്്എഫഇ്എഫ)്അേിയിച്്്.തീര്മാെനമട്ത്്്.
20രീമ്കൾ്്മാറ്്്രയക്്്്ന്്ോ േിഗയില്്എല്്ാൈരം്27മ
ല്്സരങ്്ൾ്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയിര്ന്്്.ഇതിന്ലശഷമാണ്നൊ
ൈിഡ-്19കാരണംമാര്്ച്്്12മ്തല്്േീഗ്െിര്്ത്്ിൈച്്ത.്സീസ
ണിനേഇത്ൈനരെരന്്മല്്സരങ്്ള്നരഫേംരരിഗണിച്്്ലോ
യിന്്്്രട്്ികരരിലോധിക്്്ല്പ്ൾ്്ബാഴ്സലോണ,േയല്്മാ
പഡ്ിഡ,്നസൈിയ്്,േയല്്ലോസിസാഡ്എന്്ിൈരാണ്ആരയ്ൊ
ല്സ്്ാെങ്്ളില്്െില്്ക്്്ന്്ൈര്്.അത്നൊണ്്്തനന്്ഇൈ
ര്്നക്്ല്്ാംചാംരയ്ന്്സ്േീഗിന്ലോഗയ്തയം്േഭിക്്്ം.എന്്ാ
ല്്സ്നരയിെിനേൈമ്്ന്്രീമ്കളിനോന്്ായഅത്േറ്്ിലൊമാ
പഡ്ിഡിന്ചാംരയ്ന്്സ്േീഗ്ലോഗയ്തെഷ്്രനപ്്ട്കയം്നചയ്്്ം.
അട്ത്്സീസണിനേയ്ലോരയ്ന്്േീഗ്കളില്്സ്നരയിെി
ല്്െിന്്്ംഏനോനക്്ക്്ബ്്്കളായിരിക്്്ംഉണ്്ാവ്കനയന്്്
അേിയിക്്ണനമന്്്യ്ലൈഫആൈശയ്നപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഇലതത്ര
ര്്ന്്ാണ്സര്ാെിഷ്എഫഎ്ആരയ്ൊല്സ്്ാെക്്ാര്്ക്്്ലോ
ഗയ്തെല്്ക്കനയന്്തീര്മാെംവകനക്്ണ്്നതന്്്ജെേല്്
നസപക്ട്്േിആന്്പഡ്്കാംപ്സ്ൈാര്്ത്്ാക്്്േിപ്്ില്്അേിയിച്്്.
ോ േിഗയിനേ അൈസാെനത്് മല്്സരം െരന്്ത് മാര്്ച്്്
10ൊയിര്ന്്്.58ലോയില്്്നരയാണ്ബാഴ്സലോണേീഗില്്
ഒന്്ാംസ്്ാെത്്്െില്്ക്്്ന്്ത.്രണ്്്ലോയിന്്്്മാപത്ംരിേകി
ോയിബദ്്വൈരികളായേയല്്മാപഡ്ിഡ്നോട്്്താനഴയ്ണ്്്.
മ്ന്്ാമതയ്ള്്നസൈിയ്്ക്്്47ഉംലോസിഡാഡിന്46ഉംലോ
യിന്്്്ണ്്്.അഞ്്്ംആറം്സ്്ാെങ്്ളില്്െില്്ക്്്ന്്നഗറ്്ാ
നഫ,അത്േറ്്ിലൊമാപഡ്ിഡ്എന്്ിൈര്്യ്ലോപ്്േീഗിലേക്്്
ലോഗയ്തലെടം്.ലൊപ്്നഡല്്ലേ(കിങ്സ്കപ്്്)ൈിജയികളായി
ര്ന്്്യ്ലോപ്്േീഗിലേക്്്സ്നരയിെില്്െിന്്്ംലോഗയ്ത
ലെരിയിര്ന്്മ്ന്്ാമനത്്രീം.
ലോസിഡാഡം്അത്േറ്്ിക്ബില്്ബാലോയം്തമ്്ിോണ്
ഇത്്ൈണവഫെല്്.െിേൈിനേസാഹചരയ്ംത്രര്്ന്്ാല്്ലോ
സിഡാഡ്ചാംരയ്ന്്സ്േീഗില്്കളിക്്്ം.അലപ്്ൾ്്ബില്്ബാ
ലോയക്്്ായിരിക്്്ംയ്ലോപ്്േീഗിന്അര്്ഹതേഭിക്്്ക.

കോവിഡ്: ലീഡ്സ് യ്ണണറ്്ഡ് ഇതിഹാസം ബോ ർ മ ൻ ഹണ്്ർ മരിച്്്
േണ്്ന∙നൊലോണൈീണ്്്ംഫ്ടല്ോൾലോകനത്്ഒ
ര്ജീൈനക്രികൈരന്്്.നൊൈിഡ്19ബാധിച്്്ഒര്
ഫ്ടല്ോൾതാരംക്രിമരണത്്ിന്കീഴരങ്്ി.1966ല
ലോകകപ്്്ലെരിയഇംഗ്്ണ്്്ഫ്ടല്ോൾരീമിലഅംഗമാ
യിര്ന്്േീഡസ്്യ്വണറ്്ഡിനന്്്ഇതിഹാസതാരം
ലോരമനഹണ്്ോണ്നൊലോണവൈേസ്ബാധിച്്്മ
രിച്്ത.്76ൈയസ്്ായിര്ന്്്.ഈമാസം10ന്ലൊൈിഡ്
19സ്്ിരീകരിച്്ത്മ്തലചികിത്്യിോയിര്ന്്്.േീ

ഡസ്്യ്വണറ്്ഡിന്ലൈണ്്ി726മത്്രങ്്ൾ്കളിച്്
താരംക്്ബ്്ിനന്്്ഇതിഹാസമായാണ്അേിയനപ്്ട്ന്്ത.്
ക്്ബ്്ിനോപ്്ംരണ്്്തൈണപര്ീമിയരേീഗ്കിരീരവം്(അ
ന്്്ഫ്ടല്ോൾേീഗ്ഫസ്്്്്ഡിൈിഷന)ഓലോതൈണഎ
ഫഎ്കപ്്്,േീഗ്കപ്്്എന്്ിൈയം്രണ്്്തൈണഇന്്ര
സിറ്്ീസ്നഫലയഴസ്്കപ്്്ംലെരി.
‘ലൊൈിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്തിനെത്രരന്്്കഴിഞ്്
യാഴച്യാണ്ലോരമനെആശ്രപത്ിയിലേക്്്മാറ്്ിയ

ത.്അൈിനരഎനഎച്്്എസ്സ്്്്ാഫ്അൈര്നരകഴിൈി
നന്്്രരമാൈധിപശ്മിനച്്ങ്്ിലം്ഇന്്്പ്േരനച്്അലദ്്
ഹംമരണത്്ിന്കീഴരങ്്ി.േീഡസ്്യ്വണറ്്ഡ്രീമി
ന്െികത്്ാൊകാത്്ൈിരൈാണ്ലോരമനന്്്ൈിരൈാ
ങ്്ലോനരസ്ഷ്്ിക്്നപ്്ട്്ത.്അലദ്്ഹത്്ിനന്്്സംഭാൈെ
കൾക്്ബ്ഒരിക്്ലം്മേക്്ില്്.ഈദഃ്ഖകരമായെിമി
ഷത്്ിലലോര്്മനന്്്ക്ടം്ബാംഗങ്്ള്നരയം്സ്ഹ്
ത്്്ക്്ള്നരയം്ലൈരെരങ്്ിട്ന്്്’–ക്്ബ്രവ്ിറ്്േിലക്

േിച്്്.
1966ലലോകകപ്്്ലെരിയഇംഗ്്ണ്്്രീമിലഅംഗമാ
യിര്നന്്ങ്്ിലം്ഒര്കളിയിലലോലം്കളത്്ിേിേങ്്ി
യില്്.നസനപര്ലഡിഫനഡരമാരായജാക്്്ഷാൾട്്ന–
ലോബിമ്രക്ട്്്നകട്്്മിന്്്ന്്ലോമിലേക്്്ഉയരന്്
ലോനരയാണ്താരത്്ിന്അൈസരംകിട്്ാനതലോയത.്
15–ാംൈയസ്്ിലേീഡസ്്യ്വണറ്്ഡിനേത്്ിയലോര
മനഹണ്്ര,14ൈരഷലത്്ളംഅൈിനരത്രരന്്്.

സ് നേ ഹം പ ക ര്്ന്്് ബര് സീ ലി ലല മ ല യാ ണ്് 
സി.കെ.രാറേഷ്ക്മാര്്

രണ്്്ലൊഴിലക്്ട്കാപ്്ാട്്്ലോര്്ച്്്ഗീസ്ൊൈിക
ന്്ൈാസ്ലൊഡഗാമൈന്്ിേങ്്ി മരങ്്്ല്പ്ൾ്്ൈേി
നോര്ബ്ദ്്ിലൊശംകാണിച്്്എനന്്ന്്ാല്്,ലോര്്ച്്്
ഗീസ്ഭാഷആനരയം്രഠിപ്്ിച്്ില്്.ഒര്രലക്്ആരം്
നമെനക്്ട്്്മില്്.അനല്്ങ്്ില്്ഇതിലോരകംെിരൈധിമ
േയാളികൾ്്ഇൈിനരപബ്സീേിനേത്്ിലയെ.അലന്്മേ
യാളിതിരിച്്േിഞ്്്,ലോര്്ച്്്ഗീസ്ഒര്നോല്്ാപ്്ാനണ
ന്്്.ഇത്രഠിക്്ാന്്ഇത്്ിരിരാരാനണന്്്.
സംഗതിസതയ്മാണ.്അനല്്ങ്്ില്്ലോകത്്്ഏത്മ്
േയക്്്്ംമേയാളികൾ്്ക്്്സ്്ാെമ്ണ്്്.അതിലപ്്രാ
ശ്്ാതയ്രാജയ്ങ്്ളിോയിലം്ഗൾ്്ഫ്ൊട്കളിോയിലം്
ഓസ്ലപ്രേിയലോല്ള്്രാജയ്ങ്്ളിോയാലം്.എന്്ാല്്,
ോറ്്ിെലമരിക്്യില്് മേയാളികള്നരസാന്്ിധയ്ംൈള
നരക്േൈാണ.്പര്ലത്യകിച്്്ംലോകത്്്ൈല്പ്്ത്്ില്്
അഞ്്ാംസ്്ാെത്്്ള്്പബ്സീേില്്.ൈിരേിനേണ്്ാവ്
ന്്മേയാളികൾ്്മാപത്മാണ്ഇൈിനരയ്ള്്ത.്അൈരില്്
രേരം്വൈരികരാണ.്അതിഥികനളൈളനരയധികം
സ്ലെഹിക്്്ന്്പബ്സീല്കാര്്ക്്ിരയില്്കഴിഞ്്ഇൈ
നരെയിക്്്ന്്തം്ഈസ്ലെഹസമ്്ന്്തയാണ.്
2014ജ്ൺ്്അഞ്്ിന്പബ്സീേിനേസാലോലോലോ
യില്്നചല്്്ലപ്്ൾ്്ആനകയ്ള്്ത്സാല്്്സിനേപര്ാ
നയപഗ്ാന്്നഡയില്്താമസിക്്്ന്്ഫാ.ലോമസ്പ്ഴ
ക്്രയ്നരലമല്്ൈിോസമാണ.്യാനോര്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ംഉ
ണ്്ാകാത്്ൈിധത്്ില്്അച്്ന്്സവ്ീകരിച്്്,ക്നരതാമ
സിപ്്ിച്്്.20ൈര്്ഷത്്ിേധികമായിഇൈിനരകഴിയ്ന്്
അച്്ന്്മികച്്സാമ്ഹയ്പര്ൈര്്ത്്കനം്എഫ്എംലേ
ഡിലോെിേയത്്ിനന്്്െരത്്ിപ്്്കാരന്നൊനക്്യാ
ണ.്
ലോകകപ്്്ഉദഘ്ാരെംെരക്്്ന്്സാലോലോലോയി
ലേക്്്മാറ്ലപ്്ൾ്്അച്്ന്്മറ്്്മ്ന്്്ലരനരക്്്രിരരി
ചയനപ്്ട്ത്്ിത്്ന്്്.അതിനോരാൾ്്രാോതിരൊട്്്
കാരൊയഫാ.നജയിംസ്ൈാരണമാണ.്ഒപ്്ംപബ്സീേി
നേ അരിച്്്നോളി ജീൈിതത്്ിെിരയിലം് മ്േയ്ങ്്ൾ്്
സംരക്്ിക്്്ന്് ഒര് യ്ൈാൈിനെയം് രരിചയനപ്്ട്
ത്്ി.11ൈര്്ഷംമ്മ്്്ൊട്്ില്്െിന്്്ലോന്്ഷിബ്ൈാ
ണ്ആയ്ൈാവ.്കണ്്്ര്്കര്ൈഞ്്ാല്്സവ്ലരശിയായ
ഷിബ്ഇൈിനരഎക്സ്ലോര്്ട്്്കമ്്െിയില്്ലോേിലോ
ക്്്ന്്്.സലോരരനെലപ്്നേഷിബ്കാരയ്ങ്്ൾ്്നച
യത്്തന്്്.ഷിബ്ൈിനന്്്െിര്്ലോഭമായസഹകരണ
ങ്്ൾ്്എന്്്ംമെസില്ണ്്ാകം്.മനറ്്രാൾ്്സ്ലെഹെി
ധിയായജയിംസച്്ൊണ.്സാലോലോലോഎന്്മഹാ
െഗരത്്ില്ള്്നസന്്്്ഇസലബല്്എന്്സ്്േനത്്ര
ള്്ിൈികാരിയായഅച്്ന്്പബ്സീല്്ഫ്ട്ലോൾ്്രീമിനന്്്
കട്ത്്ആരാധകന്്ക്രിയാണ.്ഉദഘ്ാരെമത്്രംലെ
രില്്ക്്ണ്്മാധയ്മപര്ൈര്്ത്്കരല്്ാത്്ഏക ഇന്്്യക്്ാ
രനം്അച്്ൊകാം.െല്്ച്റ്ച്റ്ക്്്ള്്അച്്ന്്കായി

കരംഗനത്്കാരയ്ങ്്ളില്്അപട്്ലഡറ്്ാണ.്വപ്ഡൈിം
ഗ്രാഷൊയികര്ത്ന്്അച്്നന്്്അരിനോളിഇരനര
രല്കൾ്്ൈളനരഊര്്ജംരകര്്ന്്്െല്്കം്.സാലോ
ലോലോയിനേഅൈസാെമത്്രവം്കണ്്്ഇേങ്്്ലപ്്
ൾ്്യാപത്യയക്്്ാന്്അച്്നം്ൈന്്ിര്ന്്്.ച്ര്ങ്്ിയരി
െംനൊണ്്്മെസ്കൈര്്ന്്അച്്നന്്്ആേിംഗെത്്ിന്
സ്ലെഹത്്ിനന്്്യം്സാന്്്വെത്്ിനന്്്യം്ോളെയ്
നരയം്ആര്്പര്തയ്ണ്്ായിര്ന്്്.എരാ ഉലവ്.്..ഞാന്്
അട്ത്്നഫപബ്്ൈരിയില്്ൈര്ന്്്ണ്്്.െമ്ക്്്കാണാ
ലന്.്.!രിന്്ീട്അച്്ന്്ൊട്്ിനേത്്്ലപ്്ൾ്്എല്്ായ്ലപ്്
ഴം്ൈീട്്ില്്ൈര്മായിര്ന്്്.ഞആന്്അലദ്്ഹത്്ിനന്്്
ൈീട്്ില്നമത്്്ം.മേക്്ില്്ഒരിക്്ലം്ഈസ്ലെഹെിധി
നയ.
പ്ഴക്്രയച്്ന്്രരിചയനപ്്ട്ത്്ിയൈേിയമന്ഷയ്

ൊണ്ഫാ.ലോമസ്കിഴലക്്തയ്്ില്്.േിലോഎന്്സവ്
പ്െെഗരത്്ില്്പബ്ാസ്രരീെഎന്്ഫലൈേപര്ാന്്
ത്്ില്്സാന്്സിസിേിയഎന്്രള്്ിയ്നരൈികാരി
യായിലസൈെമന്ഷഠ്ിക്്്കയാണ്അച്്ന്്.ഒര്പര്ലര
ശനത്്മ്ഴ്ൈന്്സ്ലെഹൈേയത്്ിോക്്ിയഅലദ്്ഹം
ജെങ്്നളഅച്്രക്്വം്മ്േയ്ലോധവം്രഠിപ്്ിച്്്.ഒര്
കാേത്്്അപക്മികള്നരയം്രിരിച്്്രേിക്്ാര്നരയം്
നൊേരാതകികള്നരയം്മയക്്്മര്ന്്്മാഫിയയ്നര
യ്നൊനക്്ലകളീഗ്ഹമായിര്ന്്പബ്ാസ്രരീെയില്്
അച്്നന്്്ഇരനരരോണ്മാറ്്മ്ണ്്ാക്്ിയത.്അച്്നോ
പ്്ംക്ലേരിൈസംതാമസിച്്്.പബ്സീേിനന്്്സാംസ്കാ
രികൈയ്തിരിക്്തയം്ജെങ്്നളക്്്േിച്്്ള്്അൈലോ
ധവം്അലദ്്ഹംരകര്്ന്്്െല്്കി.ജീൈിതനത്്ൈളനര
തമാശയില്നരലോക്്ിക്്ാണ്ന്്അച്്നന്്്േളിതമായ
ജീൈിതവശേിയാണ്ഏൈനരയം്ആകര്്ഷിക്്്ന്്ത.്

മത്്രംകഴിഞ്്്എപത്വൈകിയാലം്ൈീട്്ിനേത്്്ംൈ
നരകാത്്ിരിക്്്ന്്അച്്ന്്.െദ്്ിപര്ിയഫാരര്്.അച്്
നെലപ്്നേസ്ലെഹിച്്തിന.്..സാല്്്സിനേക്ത്്ാട്്്
ക്ളംഇേഞ്്ിസവ്ലരശിഫാ.ലോൾ്്മയ്ാേില്്,കട്്പ്്െ
സവ്ലരശി ഫാ. ലോമസ് ക്രത്്ിൊല്്, രാോ രാേ
യക്്്ാട്്്മേസവ്ലരശിഫാ.കളപ്്്ര,സിസ്്്്ര്്േീന,്സിസ്്്്
ര്്മഞജ്്ത്രങ്്ിയൈരം്പബ്സീല്്ജീൈിതത്്ില്്ഒര്
വകസഹായിച്്ൈരാണ.്
മേയാളികൾ്്ക്്്അഭിമാെലത്്നരരേയാന്്രറ്്്ന്്
രണ്്്ലരര്കളാണ,്ചങ്്ൊലശരിസവ്ലരശിയായനഡ
ന്്ിസൺ്്ലോൺ്്,നോട്പ്ഴകരിമണ്്്ര്്സവ്ലരശിലോ
സ്മാതയ്്എന്്ിൈര്ലരത.്നഡന്്ിസൺ്്ജര്്മന്്ഫ്ട്
ലോൾ്്രീമിനന്്്രരിശീേെത്്ിന്സഹായിക്്്ന്്ലോ
ഫറ്്്്നൈയര്്തയാോക്്ിയരീമിനന്്്ലമധാൈികളില്്ഒരാ
ളാണ.്പബ്സീേില്്ൈന്്ലശഷംതെത്ലകരളരീതിയില്
ള്്ഭക്്ണംകഴിക്്്ന്്ത്ഏതാണ്്്ഒര്മാസംകഴി
ഞ്്ാണ.്
അതിന്ൈഴിനോര്ക്്ിയതാകനട്്ഒര്മേയാളിയം്.
സാലോലോലോയിനേഇന്്്യന്്ലൊൺ്്സ്ലേറ്്ില്്ലൊ
ൺ്്സോയി ലസൈെമന്ഷഠ്ിക്്്ന്് ലോസ് മാതയ്്ൈി
നന്്്ൈീട്്ിോയിര്ന്്്െല്്ഇഡ്്േിയം്സാമ്്ാറം്ഒനക്്
ക്ട്്ിയ്ള്്പര്ഭാതഭക്്ണം.ലോസ്മാതയ്്ൈിനന്്്ഭാരയ്
നോട്പ്ഴസവ്ലരശിവേേയ്ണ്്ാക്്ിയൈിഭൈങ്്ള്നര
ര്ചിെനമ്്ലകരളത്്ിനേത്്ിക്്്ം.രരസര്രസ്ലെഹ
ത്്ലം്സഹായത്്ിലം്അധിഷഠ്ിതമാണ്മന്ഷയ്ജീ
ൈിതംഎന്്സലദ്്ശംെല്്ക്കയായിര്ന്്്ഇൈലോര്
ത്്രം്.സവ്ലരശികളായമേയാളികളില്്അെയ്ംെിന്്്
ലോക്ന്്മാെൈികതമെസിോക്്ാന്്ഇൈരിലം്മിക
ച്്മാത്കകൾ്്ലൈനേയില്്.ഒപബ്ിഗാലോമേയാളലമ...!!!

സ്റോട്്്െിക്്്
ന മുുു ടെ നാ ടുുി ടൈ ചി ൈ പ ദ ങുു ളുുകുുു പ റ യ ുനുു തപ ര ു

ക ളുു തോ ർുുചുുു ഗീ സ ുമാ യി സാ മയു മ ുണു്ു. അ തി ൽുു ചി ൈ ഉ ദാ 
ഹ ര ണ ങുു ളുു ഇ താ... മാ ങുു യകുുു് ബരു സീ ൈി ൽുു പ റ യ ുനുു്
മാ ങുു എ നുുാ ണ.ു 

അ ത ുതോ ടൈ തമ ശ യകുു്ു തമ സ ടയ നുുും ക തസ ര യകുു്ു
ക ലദ ര എ നുുും പ റ യംു. ജ നാ ൈ ഇ വി ടെ പ റ യ ുനുു ത ുഷ 
തന ൈ ടയ നുുും സ വാ ള യകു ുടസ തോ ള ടയ നുുു മാ ണ ുപ റ 
യ ുനുു ത.ു 

ഫാ. ജയിംസ ്വാരണം ഫാ. തോമസ ്കിഴതകുതുുുയുുിൽ ലൈൈ, തോസ ്മാതയുു

ഷിബ ുകണുുുർ

ഐപിഎലേങ്്യില
െടറ്ത്ണ്്
സാഹേര്യമിക്ല്ന്്്
ബിസിസിഐ
മം്വബ:പശ്ീേങ്്യിലനൈച്്്ഇ
ന്്്യന പര്ീമിയര േീഗ് െരത്്്
ന്്തിനെക്േിച്്്ചരച്്നചലയ്്
ണ്്സമയമല്്ഇനതന്്്ബിസി
സിഐ.കഴിഞ്്രിൈസംപശ്ീേ
ങ്്ന പക്ിക്്റ്്് ലമധാൈി ഷമ്്ി
സിലൈ പശ്ീേങ്്യില നൈച്്്
ഐ.രി.എലെരത്്ാനമന്്െി
രലരശംമ്ല്ന്ട്്് നൈച്്ിര്ന്്്.
എന്്ാല െിേൈില നൊലോ
ണവൈേസ് മഹാമാരിരരര്
ന്് സാഹചരയ്ത്്ില ഇത്്ര
ത്്ിലഒര്കാരയ്ംചരച്്നചയ്്്
ന്്തിലകാരയ്മിനല്്ന്്്ബിസി
സിഐ പര്തിെിധി ൈയ്ക്്മാ
ക്്ി.
െിേൈിലപശ്ീേങ്്നപക്ിക്്റ്്്
ലോരഡിലെിന്്്ഇതിനെര
റ്്ിയ്ള്്ഔലര്ോഗികഅേിയി
പ്്്കൾഒന്്്ംകിട്്ിയിനല്്ന്്്ം
ബിസിസിഐ പര്തിെിധി ൈയ്
ക്്മാക്്ി. ഇന്്്യനയ അലര
ക്്ിച്്് നൊലോണ വൈേസ്
ൈയ്ാരെം സവ്തലൈ ക്േഞ്്
സ്്േനമന്്െിേയിോണ്ഐ
രിഎലെരത്്ാന ലൈരിനോ
ര്ക്്ാനമന്്്അേിയിച്്്പശ്ീേങ്്
നപക്ിക്്റ്്്ലോരഡ്രംഗനത്്
ത്്ിയത.്ഇന്്്യനയഅലരക്്ി
ച്്് പശ്ീേങ്്യിലജീൈിതംഎള്
പ്്ംസാധാരണെിേയിലേക്്്
തിരിനച്്ത്്്നമന്്തിൊല,
ഐരിഎലഅൈിനരെരത്്ാ
നമന്്ായിര്ന്്്ആഹവ്ാെം.
ലെരനത്് മാരച്്് 29ന് ത്ര
ലങ്്ണ്്ഇന്്്യനപര്ീമിയരേീഗ്
ഏപര്ില 15ലേക്്്ം ത്രരന്്്
ലകപദ്്് സരക്്ാര ലോക് ഡൗ
ൺെീട്്ിയലോനരഅെിശ്്ിത
മായം്ഐ.രി.എലെീട്്ിനൈച്്ി
ര്ന്്്.
ത്രരന്്ാണ് ഇന്്്യലയക്്ാ
ൾ ലൈഗത്്ില പശ്ീേങ്്യില
നൊലോണവൈേസ്രരര്ന്്
ത് തരയാൊവ്നമന്്്ം അത്
നൊണ്്് പശ്ീേങ്്യില നൈച്്്
ഐ.രി.എലെരത്്ാനമന്്െി
രലരശവ്മായി ഷമ്്ി സിലൈ
രംഗനത്്ത്്ിയത.്

ഗാം ഗ് ലി യ്ം ബോ ണി യ്ം മി ര ച്് ര്യാ പ്റ്് ന്്ാ ർ: സഹീർ 
മം്വബ:ഇന്്്യനപക്ിക്്റ്്ിനേമികച്്ൊയകന്്ാരാണ്
സൗരവ്ഗാംഗ്േിയം്മലഹപദ്്്സിങ്ലോണിയ്നമന്്്
മ്നലരസ്ബൗളരസഹീരഖാന.അന്്ാരാപഷ്്്തേ
ത്്ിലഒര്കളിക്്ാരനകളിച്്്ത്രങ്്്ലപ്്ൾമ്തല
ൈേിയരിന്്്ണെലക്ന്്യാളായിര്ന്്്ഗാംഗ്േി
നയന്്്അലദ്്ഹംരേഞ്്്.ത്രക്്കാേത്്്കയ്ാപറ്്്െി
ലെിന്്്േഭിക്്്ന്്രിന്്്ണൈളനരപര്ധാെമാണ.്

അക്്ാരയ്ത്്ിലഗാംഗ്േിൈേിയമാത്കയാനണന്്്ം
സഹീരക്ട്്ിലച്്രത്്്.എംഎസ്ലോണിഇന്്്യനരീമി
നനേൊയകൊയലപ്്ലഴക്്്ംരീമിനേമിക്്താരങ്്
ളം്അന്്ാരാപഷ്്്തേത്്ിലരരിചയസമ്്ന്്രായിര്
ന്്്നൈന്്്സഹീരഖാനരേഞ്്്.
ൈീലരദ്്രനസൈാഗ,്യ്ൈരാജ്സിങ,്സഹീരഖാ

നത്രങ്്ിയതാരങ്്നളയാണ്ലോണിെയിച്്ത.്എ

ന്്ാലസീെിയരതാരങ്്ൾൈിരമിച്്്ത്രങ്്ിയലോനര
യ്ൈതാരങ്്നളൈളരത്്ിനയട്ക്്ാനലോണിയം്ഏ
നേപശ്ദ്്ിച്്ിര്ന്്്നൈന്്്സഹീരൈയ്ക്്മാക്്ി.2011ല
ഇന്്്യമലഹപദ്്്സിങ്ലോണിയ്നരലെത്തവ്ത്്ിലക
പ്്്യരത്്ിയലപ്്ൾസഹീരഖാൊണ്ഇന്്്യനലരസ്
രരനയമ്ന്്ിലെിന്്്െയിച്്ത.്ഇന്്്യയ്നരലോകക
പ്്്ൈിജയത്്ിലസഹീേിനന്്്രങ്്്നചറ്തല്്.

ബോ ഹ ൻ ബ ഗാ ൻ ചാം പ്യ നാ ക്ം 
ഐ  ലീ ഗ ്റ ദ്്ാ ക്്്ം
ഇന്്്റേര്ന്്അഖിറേന്്്യാഫ്ട്റോള്്
കെഡറെഷക്്്റോഗത്്ില്്തീര്മാെം
െയ്്ഡലഹി:ഐ േീഗ്ഫ്ട്ലോളില്്അൈലശഷി
ക്്്ന്്മത്്രങ്്ൾ്്ഉലരക്്ിക്്്ം.നൊല്്ക്്ത്്ക്്
ബ്്്ലൊഹന്്ബഗാനെചാമ്്്യന്്മാരായി പര്ഖയ്ാരി
ക്്്ം.ഇത്്ൈണതരംതാഴത്്്ല്ണ്്ാകില്്.ഇത്സം
ബന്്ിച്്ഔലര്യാഗികപര്ഖയ്ാരെംശെിയാഴച്യ്
ണ്്ാകം്.ലരശീയേീഗ-്ഐേീഗ്കള്നരചരിപത്ത്്ി
ല്്ആരയ്മായിട്്ാകം്സീസൺ്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ാന്്
സാധിക്്ാനതലോക്ന്്ത.്ലോക്ഡൗൺ്്െീട്്ിയ
ലോനരയാണ് േീഗ് ഉലരക്്ിക്്ാന്്അഖിലേന്്്യാ
ഫ്ട്ലോൾ്്നഫഡലേഷന്്തീര്മാെിച്്ത.്
ക്്ബ്്്അധിക്തര്മായി നഫഡലേഷന്് ലമേധി
കാരികൾ്്സംസാരിച്്ിര്ന്്്.ഭ്രിഭാഗംക്്ബ്്്മാലെ
ജ്നമന്്്്കളം്മത്്രംെരലത്്ണ്്തിനല്്ന്്തീര്മാ
െമാണ്അേിയിച്്ത.്േീഗ്ൈീണ്്്ംെരത്്്കയാനണ
ങ്്ില്്ക്്ബ്്്കൾ്്ക്്്കളിക്്ാര്നരകരാര്്െീലട്്ണ്്താ
യിൈരം്.രണ്്ാഴച്നത്്രരിശീേെമില്്ാനതമത്്ര
ത്്ിെിേങ്്ാന്്സാധിക്്ില്്.അധികസാമ്്ത്്ിക
ബാധയ്തൈര്ത്്്നമന്്തിൊല്്ക്്ബ്്്കനളല്്ാംേീ
ഗ്പ്ര്്ത്്ിയാലക്്നണ്്ന്്െിേരാരിലോട്ലോജി
ച്്്.ബഗാന്്ചാമ്്്യന്്മാരാക്ലപ്്ൾ്്മറ്്്രീമ്കൾ്്ക്്്
ലോയിന്്്്കൾ്്ത്േയ്മായിൈീതിച്്്െല്്കം്.സമ്്ാ
െത്്്കയം്സമാെരീതിയില്്രങ്്്ൈയക്്്്ം.
രതിൊറ്മത്്രങ്്ളില്്െിന്്്39ലോയിന്്്്ലെരി
യാണ്ബഗാന്്മ്ന്്ിനേത്്ിയത.്ഒര്ലൊരിര്രരീ
മിന്േഭിക്്്ം.രണ്്്മ്തല്്രതിനോന്്്ൈനരസ്്ാ
െങ്്ള്ണ്്ാകില്്.രണ്്ാംസ്്ാെത്്ിന്അറ്രത്േ

ക്്വം്മ്ന്്ാംസ്്ാെത്്ിന്ൊല്്രത്േക്്വം്
ൊോംസ്്ാെത്്ിന്ഇര്രത്്ഞ്്്േക്്വ്മാണ്
സമ്്ാെത്്്ക.ഇനതല്്ാംലചര്്ത്്്ള്്1.25ലൊരി
ര്രബാക്്ി രത്്് രീമ്കൾ്്ക്്്മായി ൈീതിച്്് െ
ല്്കം്.28കളികളാണ്േീഗില്്അൈലശഷിക്്്ന്്ത.്
ഓലോരീമിനം്ഓലോലോയിന്്്്െല്്കം്.നേേലഗ
ഷെില്ള്്ഐസവ്ാൾ്്എഫ്സിനയേീഗില്്െിേെി
ര്്ത്്്ം.

ബഗാനെ ചാമ്്്യന്്മാരാക്്്ന്്ലോനര രണ്്ാം
സ്്ാെംഈസ്്്്്ബംഗാളാൈശയ്നപ്്ട്്്. ഇത് ൈിൈാര
ത്്ിന്ൈഴിനൈക്്്നമന്്ായലപ്്ൾ്്എല്്ാൈര്്ക്്്ം
ഓലോലോയിന്്്്െല്്കാന്്തീര്മാെിച്്്.16മത്്ര
ങ്്ളില്്െിന്്്ഈസ്്്്്ബംഗാളിനം്രഞ്്ാബ്എഫ്
സിക്്്ം23ലോയിന്്്്ൈീതമാണ.്ലകരളരീംലോക്
േം15കളിയില്്െിന്്്22ലോയിന്്്്ണ്്്.ഒപ്്ംതനന്്
യാണ്േയല്്കശമ്ീര്മ്ള്്ത.്

ഇന്്്യ പിണങ്്ി: പാ ക് ക്രിക്്റ്്് ബോ ർ ഡി ന് 700 ബോ ടി ന ഷ്്ം 
െയ്്ഡലഹി∙ഇന്്്യയ്മായ്ള്്ഉഭയകക്്ിരരമ്്രകൾെിരത്്
ോക്്ിയത്െിമിത്്ംരാക്്ിസ്്ാനപക്ിക്്റ്്്ലോരഡിന്കഴി
ഞ്്അഞ്്്ൈരഷത്്ിെിനരെഷ്്മായത്700ലൊരിലോളംര്ര
നയന്്്േിലപ്്രട്്്കൾ.മ്നെിശ്്യിച്്ത്പര്കാരംെരലക്്ണ്്ിയി
ര്ന്്ഇന്്്യയ്നരരണ്്്രാക്്ിസ്്ാനരരയ്രെങ്്ൾേദ്്ാക്്ിയതി
നന്്്ലരരിലമാപത്ംസംഭൈിച്്െഷ്്മാണ്700ലൊരിലോളംര്ര
യാണ.്
ഇന്്്യയ്നക്്തിരായഭീകരപര്ൈരത്്െങ്്ൾക്്്രാക്്ിസ്്ാന
സവ്ന്്ംമണ്്ിലതാൈളനൊര്ക്്്ന്്്നൈന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി2008ോ
ണ്ഇന്്്യരാക്്ിസ്്ാന്മായ്ള്്ഉഭയകക്്ിപക്ിക്്റ്്്ബന്്ങ്്
ൾെിരത്്ിൈച്്ത.്അതിന്ലശഷംഇര്രാജയ്ങ്്ളം്കളത്്ിലമ്
ഖാമ്ഖനമത്്്ന്്ത്ഐസിസിട്രണനമന്്്്കളിലം്ഏഷയ്ാക
പ്്ിലം്മാപത്ം.ഇതിെിനരഉഭയകക്്ിരരമ്്രകൾപ്െഃരാരംഭി

ക്്ാനരാക്്ിസ്്ാനന്്്ഭാഗത്്്െിന്്്ശക്്മായസമ്്രദ്്മ്ണ്്ാ
യി.രാജയ്ാന്്രപക്ിക്്റ്്്കൗൺസിേിലെലപ്്ലം്(ഐസിസി)ൈി
ഷയത്്ിലഇരനരരീക്്ാനപശ്മമ്ണ്്ായി.എന്്ാല,ലകപദ്്്സര
ക്്ാരിനന്്്അന്മതിയ്നണ്്ങ്്ിലമാപത്ലമകളിക്്്എന്്ായിര്
ന്്്ബിസിസിഐെിേരാട.്ഇതിെിനരശതലൊരികൾെഷ്്രരി
ഹാരംആൈശയ്നപ്്ട്്്രാക്്ിസ്്ാനഐസിസിയിലരരാതിയം്
െലകിയിര്ന്്്.എന്്ാല,അതംഗീകരിക്്ാനഐസിസിയം്ത
യാോയില്്.
ഇതിെിനരയാണ്ഇന്്്യയ്മായ്ള്്രരമ്്രകൾെരക്്ാനതൈ
ന്്ലോനരരാക്്ിസ്്ാന്കഴിഞ്്അഞ്്്ൈരഷനത്്രിൈിസം
ലപ്രക്്ണൈര്മാെത്്ില700ലൊരിലോളംര്രയ്നരക്േവ്
ണ്്ാനയന്്േിലപ്്രട്്്.രാക്്ിസ്്ാനപക്ിക്്റ്്്ലോരഡ്മായിക
ഴിഞ്്അഞ്്്ൈരഷനത്്രിൈിസംലപ്രക്്ണത്്ിന്കരാറ്ണ്്ാ

ക്്ിയനരനസല്ോരടസ്,്രിരിൈിചാെല്കൾകരാരപര്കാരംെ
ലലകണ്്ിയിര്ന്്ത്149മിേയ്ൺയ്എസ്ലോളോണ,്ഏതാണ്്്
1140ലൊരിലോളംര്ര.
കരാരപര്കാരംെരലക്്ണ്്ിയിര്ന്്ഇന്്്യയന്ക്്തിരായരണ്്്

രരമ്്രകൾ രാക്്ിസ്്ാന് കളിക്്ാൊയില്്. ഇലോനര, നരന
സല്ോരടസ്ം്രിരിൈിയം്കരാരപര്കാരംെലലകണ്്ിയിര്ന്്
ത്കയിലെിന്്്90മിേയ്ൺയ്എസ്ലോളര (688ലൊരിര്ര)
കിഴിവ്നചയത്’്–രാക്്്ലോരഡ്മായിബന്്നപ്്ട്്വ്ത്്ങ്്
നളഉദ്്രിച്്്ൈാരത്്ാഏജനസിയായരിരിഐേിലപ്്രട്്്നചയ്്്
ന്്്.
നൈസ്്്്ിനഡീസിനെതിരായ രരമ്്ര ഉൾനപ്്നരയ്ള്്ൈര്നര
കാരയ്ത്്ിലം്സംലപ്രക്്ണകരാരപര്കാരംചാെല്കള്മായി
അഭിപര്ായൈയ്തയ്ാസംഉരനേട്നത്്ന്്ാണ്േിലപ്്രട്്്.

കൊറോണ:കെയ്മകെ
വാങ്്ാൻബാഴ്സയ്ക്്്
പണമില്്
ബാഴസ്ലോണ:നെയമ്ര്്ബാഴ്
സയിലേക്്്തിരിനച്്ത്്്നമന്്
പര്തീക്്യിോണ്ക്്ബ്്്ആരാ
ധകര്്.എന്്ാല്്,കാറ്്ല്ണിയ
ലേഡിലോ േിലപ്്ര്്ട്്് പര്കാരം
ആപര്ാന്്സഫ്ര്്െരക്്ാന്്സാ
ധയ്തയിനല്്ന്്ാണ.്നൊലോണ
വൈേസ്സ്ഷ്്ിച്്പര്തിസന്്ി
ബാഴ്സലോണയ്നര സാമ്്
ത്്ിക ഭപര്തനയ കാരയ്മായി
ബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.ഈനോര്സാ
ഹചരയ്ത്്ില്് ൈേിനോര് പര്ാ
ന്്സഫ്ര്്െീക്്മ്ണ്്ാകിനല്്ന്്്
കാറ്്ല്ണിയലേഡിലോസ്ചി
പ്്ിക്്്ന്്്. ഇന്്്ര്്മിോന്് സ്
വപ്രക്്ര്്േൗരാലോമാര്്ട്്ിനെ
സാകം്ബാഴ്സക്്്ക്ലേക്്്രി
താങ്്ാന്്രറ്്്ന്്പര്ാന്്സഫ്നേ
ന്്്ംകാറ്്ല്ണിയലേഡിലോ
േിലപ്്ര്്ട്്് നചയ്്്ന്്്. ബാഴ്സ
ലോണക്്ബ്്്മായിബന്്നപ്്ട്്്
ൈിശവ്സെീയ ൈാര്്ത്്കളാണ്
ഇക്്ാേമപത്യം്കാറ്്ല്ണിയ
ലേഡിലോേിലപ്്ര്്ട്്്നചയത്ത്
എന്്ത്രരിഗണിച്്ാല്്ഈൈാ
ര്്ത്് യാഥാര്്ഥയ്ല്ത്ട് അട്
ത്്്െില്്ക്്്ന്്തായി രരിഗ
ണിക്്നപ്്ട്ന്്്.
മ്ന്്രരിശീേകന്്മൗേിസി
ലോലോനചറ്്ീലോലോട്ലോട്്
െം ലോസര്ര്് നചയര്്മാന്്
ഡാെിയല്്നേൈിലൈതെംക്
േയക്്്്ന്്തിലോട് സഹകരി
ക്്ണനമന്്് അഭയ്ര്്ഥിച്്്. മൗ
ലല്േഞ്്ാനയരരിശീേകൊയി
നൊണ്്്ൈര്ന്്തിനന്്്ഭാഗമാ
യി ലോനചറ്്ീലോയ്മായ്ള്്
രീര്്ഘകാേകരാര്്ലോട്്െംഅ
ൈസാെിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.
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ആര്്ബിഐപര്ഖയ്ാരനത്്ില്്
ചെറ്കിടമേഖലയക്്്്ആശവ്ാസം
കൊച്്ി: കൊവിഡ് തര്തിസ
ന്്ിയില്്തളര്്ന്്്മോയകച
റ്കിടവയ്വസായമമഖലയക്്്്
ആശവ്ാസമാവ്കയാണ്െിസ
ര്്വ് ബാങ്്ിക്്് തര്ഖയ്ാരനം.
ഇതിനായി ബാങ്്്കള്്ക്്്
50,000 മൊടി നല്്ക്കമന്്്
ആര്്ബിഐ ഗവര്്ണര്് ശ
ക്്ികാന്് ദാസ്അെിയിച്്്.
ഇതിക്്് രക്തികയങ്്ിലം്
എംഎസഎ്ംഇസ്്ാരനങ്്
ള്്ക്്്നല്്കണകമന്്്നിഷ്ക
ര്്ഷിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇത്ക്ടാകതനബാര്്ഡ,്

സിഡബ്ി,മദശീയഹൗസിങ്
ബാങ്്് എന്്ിവയക്്്് 50,000
മൊടിനല്്കം്.ബാങ്്ിങ്ഇത
ര,ചമമത്കാഫിനാന്്സ്സ്്ാ
രനങ്്ള്്ക്്്ംഈത്കലഭയ്
മാക്്്ം. നബാര്്ഡ് (25,000
മൊടി), സിഡബ്ി (15,000
മൊടി ര്ര), എന്്എച്്്ബി
(10,000 മൊടി ര്ര)എന്്ി
ങ്്കനനല്്ക്ന്്ത്കെീഫി
നാന്്സ്സൗകരയ്ംലക്്്യമാ
ക്്ിയാണ.്കഴിഞ്്മാസംധ

നമതന്്്ിതര്ഖയ്ാരിച്്1.7ലക്്ം
മൊടിര്രയ്കടസാമ്്ത്്ി
ക രാകക്്ജ് തര്ധാനമായം്
സാധാരണക്്ാകര മാതത്ം ഉ
മദ്്ശിച്്്ള്്തായിര്ന്്്.രാജയ്
കത്്6.3മൊടിമോളംഎംഎ
സഎ്ംഇയ്ണിറ്്്കള്്ക്്്തര്
തീക്്മയക്ന്് കാരയ്ങ്്ള്്
അതില്്ക്ട്തലായി ഉണ്്ാ
യികല്്ന്്്രരാതിഉയര്കയം്
കചയത്ിര്ന്്്. 11 മൊടിയി
മലകെമരര്്ഉരജീവനംമതട്
ന്്ഈമമഖലയ്കടനിലനി
ല്്പ്്്രാജയ്ത്്ിന്ഏകെതര്ധാ
നവ്മാണ.്രാജയ്ത്്ിക്്് 40
ശതമാനംകയറ്്്മതിയം്ഈ
മമഖലയില്് നിന്്ാകണന്്
തം്തര്ാധാനയ്ംവര്്ധിപ്്ിക്്്
ന്്്.
തര്ധാനമായം് സംരംഭങ്്

ള്്ക്്്ക്െഞ്്നിരക്്ില്്എ
ള്പ്്ത്്ില്്വായര്ലഭയ്മാക്്്
ന്്ത്സംബന്്ിച്് തര്ഖയ്ാര
നത്്ിനായാണ്എംഎസഎ്ം
ഇമമഖലകാത്്ിര്ന്്ത.്കയ
റ്്്മതിവരധിപ്്ിമക്്ണ്്ത്അ

തയ്ാവശയ്മായതിനാല്്ജ്ണ്്
മാസത്്ില്്ഈമമഖലയിമല
ക്്്രണംഎത്്്ന്്രീതില്
ള്്ഒര്നിമക്്രരദ്്തിമക
തദ്്്സര്്ക്്ാരില്്നിന്്്ഉണ്്ാ
ക്കമന്്ാണ് തര്തീക്്. നില

വില്ള്്വായര്കള്്ക്്്കൊെ
മട്്െിയംതര്ഖയ്ാരിച്്തിന്രി
ന്്ാകല രലിശ എഴ്തിത്്
ള്്ാനം്നടരടിമവണകമന്്്
ആവശയ്മ്യര്്ന്്ിട്്്ണ്്്.
ദിസ്മൊള്്ഇന്്ഡസത്ട്ീസ്

ഡവലപ്കമ്്്്ബാങ്്് ഒഫ്ഇ
ന്്്യ (സിഡബ്ി) സംരംഭങ്്
ള്്ക്്്അഞ്്്ശതമാനംരലി
ശനിരക്്ില്്അടിയന്്ിരവാ
യര്ാ സഹായം വാഗദ്ാനം
കചയത്ിര്ന്്്.ഇത് തര്ധാന
മായം്കൊമോണകയകചറ്
ക്്്ന്്ത്മായിബന്്കപ്്ട്്്തര്
വര്്ത്്ിക്്്ന്് സംരംഭങ്്
ള്്ക്്ായാണ്ലഭയ്മാക്്ിയിര്
ന്്ത.്എന്്ാല്്ക്െച്്്ക്ടി
സമതഗ്മായരീതിയില്്വലിയ
ത്കവായര്യായിലഭിക്്്ക
എന്്താണ് സംരംഭങ്്കള
സംബന്്ിച്്് ഇമപ്്ഴകത്്
ആവശയ്ം.സംരംഭങ്്ള്്ക്്്ജി
എസട്ി രിഴയില്്ാകത അട
ക്്ാന്ള്്തിയതിജ്ണ്്അ
വസാനം വകരനീട്്ി നല്്കി

യിര്ന്്്.ഇതില്്ക്െച്്്ക്ടി
ഇളവ്കള്് വയ്വസായികള്്
തര്തീക്്ിക്്്ന്്്ണ്്്. രകക്്
അത് അന്വദിക്്ാന്ള്്
സാധയ്തക്െവാണ.്
മാര്്ച്്്25ന്നമരതദ്്്മൊദി

സര്്ക്്ാര്്മദശീയമോകഡ്ൗ
ണ്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയതിന്മശ
ഷം രണ്്ാം തവണ െിസര്്വ്
ബാങ്്്ഗവര്്ണര്്നടത്്ിയതര്
ഖയ്ാരനങ്്ള്്സമ്്ദ് മമഖല
കോത്മവസവ്ാഗതംകചയത്
തായാണ്സ്ചന.ഓഹരിവി
രണിയില്്സ്ചികകള്്കമച്്
കപ്്ട്്്.അമതസമയംക്െച്്്
ക്ടിവയ്ക്്മായതര്ഖയ്ാരനം
മകതദ്്്സര്്ക്്ാരിക്്് ഭാഗ
ത്്്നിന്്് തര്തീക്്ിക്്്ന്്്
ണ്്്.

ത്ശ്ര:കൊവിഡ-്19തര്തി
മരധിക്്ാന്ള്്നടരടികള്
കട ഭാഗമായി കകഎസഎ്
ഫഇ്യ്കടസാധാരണശാഖ
കളരാവികല10മ്തലഉച്്
യക്്്്2വകരയം്സായാഹ്്
ശാഖകളഉച്്യക്്്്2മ്തല
ചവകിട്്്4വകരയം്മാതത്മമ
ത്െന്്്തര്വരത്്ിക്്്കയ്
ള്്്.മത്ബക്്്ദികചയിനമാ
നദണ്്ങ്്ള രാലിച്്്കൊ
ണ്്ാണ് കകഎസഎ്ഫഇ്യ്
കടശാഖകളം്മറ്്്ഓഫിസ്
കളം് തര്വരത്്ിക്്്ന്്കത
ന്്് മാകനജിങ് ഡയെകറ്്്ര
വി.രി.സ്തബ്ഹ്്ണയ്നവാര
ത്്ാക്്്റ്പ്്ിലഅെിയിച്്്.

മകഎസഎ്ഫഇ്:
ഫപ്വരത്്നസമയം
പന്:ഫക്മീകരിച്്്

ജ്ണ്്30വമര
എടിഎംഫര്ീ

കൊച്്ി:ജ്ണ്്30വകരഎ
സബ്ിഐഅക്്ൗണ്്്ഉടമ
കള്്ക്്്ഏത്ബാങ്്ിക്്്എ
ടിഎമ്്ില്്നിന്്്ംഎതത്തവ
ണ മവണകമങ്്ിലം് രണം
സര്്വീസ്ചാര്്ജില്്ാകതരി
ന്്വലിക്്ാം.എടിഎംനിര
ക്്്കള്്നിശ്്ിതകാലമത്്
ക്്് ഒഴിവാക്്ണകമന്് മക
തദ്്്ധനമതന്്്ിയ്കടനിര്്മദ
ശകത്്ത്ടര്്ന്്ാണ്ബാങ്്ി
ക്്്നടരടി.
എസബ്ിഐബാങ്്ിക്്്

കവബ്ചസറ്്ില്കടയാണ്
എടിഎംനിരക്്്കള്്ജ്ണ്്
30വകര രിന്്വലിച്്തായി
അെിയിച്്ിട്്്ള്്ത.്സാധാര
ണ മസവിങസ്് ബാങ്്് അ
ക്്ൗണ്്്ഉടമകള്്ക്്്സൗജ
നയ്മായിഎട്്്എടിഎംഇട
രാട്കളാണ്അന്വദിക്്ാ
റ്ള്്ത.്കമകത്ൊനഗരങ്്ളി
ലകല്്ങ്്ില്് തര്മത്യക നിര
ക്ക്ന്്്ം നല്്കാകത 10
സൗജനയ് ഇടരാട്കള്് വ
കരരരമാവധിനടത്്ാം.
നിശ്്ിതതവണകമളക്്ാ

ള്്അധികംവര്ന്്ഓമോ
സാമ്്ത്്ിക ഇടരാടിനം്
20ര്രയം്ജിഎസട്ിനിര
ക്്്ംസാമ്്ത്്ിമകതരഇട
രാടിന്എട്്്ര്രയം്ജിഎ
സട്ിയ്മാണ് ഈടാക്്ിയി
ര്ന്്ത.് മിക്്ബാങ്്്കളം്
കഴിഞ്്മാസംമ്തല്്ബാ
ങ്്്മിനിമംബാലന്്സ്നിബ
ന്്ന ഒഴിവാക്്ിയിര്ന്്്.
ഇക്്ാരയ്ത്്ിലം്ആദയ്ംതീ
ര്മാനകമട്ത്്ത് 44.51
മൊടിമസവിംങസ്്അക്്ൗ
ണ്്്കള്ള്് എസബ്ിഐ
ആയിര്ന്്്. എസഎ്ംഎ
സ് ചാര്്ജം് എട്ത്്്കള
ഞ്്ിര്ന്്്.

ൈാങ്്്കള്്ക്്്50,000ഫോടിനല്്കം്,
ഇതിമ്്്പക്തിമയങ്്ിലം്എംഎസഎ്ംഇ

സ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്നല്്കണം

മം്ചബ:നിലവികലസാമ്്ത്്ി
കതര്തിസന്്ിയില്്അയവ്ല
ഭിക്്ാന്് വിരണിയില്് രണല
ഭയ്തഉെപ്്ാക്്്ന്്നടരടികളാ
ണ് ഇന്്കല െിസര്്വ് ബാങ്്്
ചകക്ക്ണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്വയ്വ
സായ മോകം തര്തീക്്മോകട
യാണ്ഇന്്ലകത്്നടരടികകള
കാണ്ന്്ത.്അത്മോകലസം
സ്്ാനങ്്ള്്ക്്്ക്ട്തല്്ഫണ്്്
നല്്കാന്ള്്നീക്്വം്ഉചിത
മാകയന്് വിലയിര്ത്്ലാണ്
ള്്ത.്
സംസ്്ാനങ്്ള്്ക്്് കവയസ്്

ആന്്ഡ്മീന്്സ്അഡവ്ാന്്സ്രീ
തിയില്്60ശതമാനംക്ട്തല്്
ഫണ്്്നല്്ക്കമന്്്ംതീര്മാന
മ്ണ്്്.60ശതമാനംരണംസം
സ്്ാനങ്്ള്്ക്്്ക്ട്തല്് ലഭയ്
മാക്്്കമന്്്െിസര്്വ്ബാങ്്ിക്്്
തര്ഖയ്ാരനത്്ില്്രെയ്ണ്്്.മക

രളത്്ിക്്്കവയിസ്ആ
ന്്ഡ്മീന്്സ്1,215മൊ
ടിര്രയാണ.്എമപ്്ള്്
മവണകമങ്്ിലം്ഈത്
കസംസ്്ാനസര്്ക്്ാരി
ന്എട്ക്്ാം.ഈത്കക
ഴിഞ്്ാല്്ഓവര്് തട്ാഫറ്്്ിമല
ക്്്മോകം്.21ദിവസത്്ിനകം
ഈരണംതിരിച്്ടയക്്്ണം.ഇ
തിക്്്60ശതമാനംവര്്ധിക്്്
കമന്്ാണ്തര്ഖയ്ാരനത്്ില്ള്്
ത.്സംസ്്ാനത്്ിന്21ദിവസ
മത്്ക്്്729മൊടിര്രഅധിക
വായര്താതക്ാലികമായിലഭി
ക്്്കമന്്ാണ് തര്ഖയ്ാരനത്്ി
ക്്്അര്്ഥം.കസപറ്്്ംബര്്30ന
കംഈത്കതിരിച്്ടയ്മക്്ണ്്ി
വരം്.എങ്്ില്്മപ്്ലം്നിലവി
കലസാഹചരയ്ത്്ില്്തട്ഷെിക്്്
ആശവ്ാസകരമാണ്ഈനടരടി.
വാണിജയ്ബാങ്്്കളില്് നിന്്്

ആ
ര്്ബിഐ സവ്ീകരിക്്്ന്് നി
മക്്രത്്ിന്ള്് രലിശനിര
ക്്ായെിമവഴസ്്െിമപ്്നിരക്്്
4.0ശതമാനത്്ില്്നിന്്്കാല്്
ശതമാനംക്െച്്്3.75ശതമാന
മാക്്ി.ഇതം്വിരണിയില്്ര
ണലഭയ്തക്ട്തല്്ഉെപ്്്വര്
ത്്്ന്്നടരടിയാണ.്അമതസ
മയംെിമപ്്നിരക്്ില്്മാറ്്ംവ
ര്ത്്ിയില്്.
കഷഡയ്്ള്്ഡ് ബാങ്്്കളം്

മൊപ്്മെറ്്ീവ്ബാങ്്്കളം്തങ്്

ള്കടഡിവിഡ്്്് തര്
ഖയ്ാരിക്്്ന്്തിന്
െിസര്്വ്ബാങ്്്വില
മക്്ര്്കപ്്ട്ത്്ി.
2020മാര്്ച്്്31ന്അ
വസാനിച്് സാമ്്ത്്ി

കവര്്ഷമത്്ക്്്ള്്ഡി
വിഡ്്്് തര്ഖയ്ാരിക്്്ന്്തി

നാണ്ഇനിഒര്അെിയിപ്്്ണ്്ാ
ക്ന്്ത്വകരവിലക്്്ഏര്്കപ്്
ട്ത്്ിയത.്കൊവിഡ-്19ക്്്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ില്് സമ്്ദഘ്ടന
യക്്്്രിന്്്ണനല്്കാന്്ക്ട്
തല്്മ്ലധനംആവശയ്മ്ള്്തി
നാലാണിത.്കസപറ്്്ംബര്്30ന്
അവസാനിക്്്ന്് ചത്തമാസ
ത്്ികല ബാങ്്്കള്കട തര്വ
ര്്ത്്നം വിലയിര്ത്്ി ഇക്്ാ
രയ്ംപ്നരവമോകനംകചയ്്്കമ
ന്്്ം െിസര്്വ്ബാങ്്് വയ്ക്്മാ
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.

വിപണിയില്്പണലഭയ്തഉറപ്്ാക്്ാന്്
റിസര്്വ്ബാങ്്്

സവ്രണം
33,400

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 17,400
കവളികച്്ണ്് 16,000
കകാതര് 10,500-11,710
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്മൊട്്െി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്30,300
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,300
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 32,300
ച്ക്്്മീഡിയം 26,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
മസലം-ഈമൊഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാര 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കചറ്രയര്് 9500-10,500
കടല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
രച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിമലാ)200-240
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിമലാ)

400-450
ജാതിരതത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിമലാ)

1000-1300
തഗ്ാമ്്്(കിമലാ) 550

െബര്്ആര്്എസ്എസ്5മത്ഗഡ്ഇല്്
െബര്്ആര്്എസ്എസ്4മത്ഗഡ്ഇല്്

ഒട്്്രാല്് ഇല്്
ലാറ്്കസ്് ഇല്്
സവ്ര്്ണം 33,400
രാംഓയില്് 7450

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:31,588.72(+986.11)
NIFTY: 9,266.75(+273.95)

ഡോളര്് 76.54
യ്ഡോ 82.86
പൗണ്്് 95.21
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 78.73
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.75
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 48.46
കഡേേിയന്് 54.44
ബഹേിന്്ദിോര്് 202.20
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 245.63
ഒമാേിേിയാല്് 199.40
സൗദിേിയാല്് 20.29
യ്എഇദിര്്ഹം 20.81
ഖത്്ര്് 20.97

മം്ചബ: കൊമോണ ചവെ
സ്വയ്ാരനംതടയ്ന്്തിന്ള്്
മോകഡ്ൗണിനികട രാജയ്ത്്്
രണത്്ിക്്് ലഭയ്ത തര്തിസ
ന്്ികയ മനരിടാന െിസരവ്
ബാങ്്്രണ്്ാംഘട്്നടരടികള
തര്ഖയ്ാരിച്്തികനത്്്ടരന്്്ഇ
ന്്്യന ഓഹരികള ഒര് മാസ
കത്്ഏറ്്വം്ഉയരന്്നിരക്്ി
കലത്്ി.കസനകസകസ്്986.11
മോയി്്്്അതായത്3.22ശത
മാനംഉയരന്്്31,588.72ലം്നി
ഫറ്്്ി273.95മോയി്്്്അതായ
ത് 3.05 ശതമാനം ഉയരന്്്
9,266.75ല്മാണ്വയ്ാരാരംഅ
വസാനിപ്്ിച്്ത.്െിസരവ്ബാങ്്്
െിമവഴസ്് െിമപ്് നിരക്്് 25
മബസിസ്മോയി്്്്(ബിരിഎ
സ)്ക്െച്്്.
ആകസ്ിസ്ബാങ്്്,ഐഷര

മൊമട്്ഴസ്,് ഐസിഐസി
ഐ ബാങ്്്, മാര്തി, ഇനഡ
സഇ്നഡ് ബാങ്്് എന്്ിവയാ
ണ്നിഫറ്്്ി50സ്ചികയിലഏ
റ്്വം്ക്ട്തലമനട്്മ്ണ്്ാക്്ി
യത.് എച്്്യ്എല, കനസ്കല
ഇന്്്യ, ഭാരതി ഇനതഫ്ാകടല,
സണഫാരമ,കടക്മഹീതദ്്്എ
ന്്ിവയക്്്ാണ് ഇന്്്ഏറ്്വം്
ക്ട്തലനഷ്്ം മനരിട്്ത.് നി
ഫറ്്്ി മിഡ്കയ്ാപ് 2.3ശതമാന
വം്നിഫറ്്്ിസ്മൊളകാപ്്്3.4
ശതമാനവം്ഉയരന്്്.1,685ക
മ്്നികള്കടഓഹരികളം്മനട്്
ത്്ിലം്696ഓഹരികളനഷ്്
ത്്ില്മായിര്ന്്്.177ഓഹരി
കളക്്്മാറ്്മില്്.

ഓഹരിഒര്മാസമത്്
ഏറ്്വം്ഉയരന്്

ഫനട്്ത്്ില

മകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്ത്
200ഫോടിയ്മട

ഫോഴിമ്ട്്
മസലം:മോകഡ്ൗണികനത്ട
ര്്ന്്് മ്ട്്ക്്ച്്വടത്്ില്് വന്്
തര്തിസന്്ി. തമിഴ്നാട് നാമ
ക്്ലില്് വില്്ക്്ാനാകാകത
കകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്ത് 50 മൊടി
മോളംമൊഴിമ്ട്്കള്്.ഇതിന്
വില200മൊടിമോളംര്രവ
രം്.മോകഡ്ൗണ്്തര്ഖയ്ാരിച്്
മാര്്ച്്്24മ്തല്്മൊഴിമ്ട്്കയ
റ്്ിഅയക്്്ന്്തിന് നിയതന്്്
ണമമര്്കപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്. തര്
തിദിനംശരാശരി3മൊടിമൊ
ഴിമ്ട്്കള്്ഉതര്ാദിപ്്ിക്്കപ്്ട്
ന്്തില്്2മൊടിയം്കയറ്്ിഅ
യക്്്ന്്ത്മകരളത്്ിമലക്്ാ
ണ.്മോകഡ്ൗണ്്വന്്മോകട
ഇതില്് വലിയ ഇടിവ്ണ്്ായി.
മോട്്ല്കളം്മറ്്്ംതര്വര്്ത്്ി
ക്്ാതായമോകട തര്തിദിന ക
യറ്്്മതിശരാശരി10ലക്്മാ
യിച്ര്ങ്്ി.കകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്
മ്ട്്കളില്്കചെികോര്രങ്്്ഇ
മപ്്ളതമിഴ്നാട്്ികലസൗജനയ്
ഭക്്ണവിതരണത്്ിനം്മറ്്്ം
വിതരണംകചയ്്്കയാണ.്

കണ്്്ര്്കശ്വണ്്ി
എത്്്ന്്്
കണ്്്ര്്:ജില്്യികല64സഹക
രണസംഘങ്്ള്്സംഭ
രിച്് 1,800 കവ്ി്്്ല്്
കശ്വണ്്ി20ന്കൊ
ല്്കത്് ഫാകറ്്്െികളില്്
എത്്ിക്്്കമന്്് മകരള
കാഷയ്് ഡലവപ്്്കമ്്്്
മൊര്്പ്്മെഷന്്കചയര്്മാന്്
എസ.്ജയമൊഹന്്അെിയിച്്്.കശ്വണ്്ിസംഭരിക്്ാന്്
കൊല്്കത്്സഹകരണസംഘങ്്ള്്25മൊടിര്രവായര്അന്വ
ദിച്്ിട്്്ണ്്്.ഈത്കസംഭരിച്്സഹകരണസംഘങ്്ള്്ക്്്ചകമാറം്.
കണ്്്ര്്,കാസര്്മൊട്ജില്്കളില്്നിന്്്ഈസീസണില്്4,000കമ

തട്ിക്ടണ്്കശ്വണ്്ിസംഭരിക്്ാനാവ്കമന്്ാണ്തര്തീക്്.കഴിഞ്്
വര്്ഷം3,500കമതട്ിക്ടണ്്കശ്വണ്്ിയാണ്കാകപ്്കസ്ം്മൊര്്പ്്മെ
ഷനം്സംഭരിച്്ത.്തര്ാഥമികസഹകരണസംഘങ്്ള്്മ്മഖനസംഭരി
ച്്മ്ഴ്വന്്കശ്വണ്്ിയം്കാകപ്്കസ്ം്കശ്വണ്്ിവികസനമൊ
ര്്പ്്മെഷനം്ഏകറ്്ട്ക്്്ം.കശ്വണ്്ികൊണ്്്മോക്ന്്തിന്കണ്്്
ര്്മോയി്്്്രജിസത്ട്ാര്്എം.കക.ദിമനശ്ബാബ്റ്ട്്്മാപ്്്തയാൊക്്ി
നല്്കി.
രണമിടരാട്മാതത്ംനടത്്ിവന്്ിര്ന്്തര്ാഥമികസഹകരണസം

ഘങ്്ള്്കശ്വണ്്ിമശഖരിക്്ാന്്ത്ടങ്്ിയമോകടരണ്്ാഴച്കൊണ്്്
മോഡൗണ്കള്്നിെഞ്്്കവിഞ്്്.മവണ്്വണ്്ംഉണക്്ിസ്ക്്ി
ക്്ാന്്കഴിയാകതകശ്വണ്്ിനശിച്്്മോക്കമന്്അവസ്്യ്ണ്്ാ
യി.ഇമതത്ടര്്ന്്്മോയി്്്്രജിസത്ട്ാര്്ദിമനശ്ബാബ്കാകപ്്ക്സി
നം്മൊര്്പ്്മെഷനം്െിമപ്്ര്്ട്്്നല്്കി.ക്ഷിമതന്്്ിവി.എസ.്സ്നി
ല്്ക്മാറം്ഇടകരട്്മോകടതര്ശ്നത്്ിന്രരിഹാരവ്കയായിര്ന്്്.
സംഭരിക്്ാന്്സൗകരയ്മില്്ാത്്സംഘങ്്ള്്ക്്്തലമശരിയികലകശ്
വണ്്ിമൊര്്പ്്മെഷക്്്ഫാകറ്്്െിയ്കടമോഡൗണം്കളവം്ഉരമോ
ഗിക്്ാന്്അന്മതിനല്്കി.
കൊണ്്്മോക്ന്്കശ്വണ്്ിയ്കടആദയ്ഘട്്ത്കസംഘങ്്ള്്ക്്്

ചകമാറം്.ഇടനിലക്്ാരില്്ാകതഇതത്യധികംമോണ്്ട്്ിസംഭരിക്്്
ന്്ത്മകരളത്്ില്്മാതത്മാണ.്ആമോളവിരണിയില്്വിലഇടിയ്
മപ്്ഴാണ്മകരളത്്ില്്കര്്ഷകര്്ക്്്മികച്്വിലനല്്കികശ്വണ്്ി
സംഭരിക്്്ന്്ത.്

ബൈനീസ്നിഫഷ്്പം:
മസൈിഅഫന്േഷണംത്ടങ്്ി
മം്ചബ:ചചനയില്്നിമന്്ചചനവഴിമോരാ
ജയ്കത്്ഓഹരിവിരണിയില്്വന്്ിട്്്ള്്നിമക്്ര
കത്്ക്്്െിച്്്വിശദാംശങ്്ള്്നല്്കാന്്കസകയ്്രി
റ്്ിഎകസ്മ്ചഞ്്്മോര്്ഡ്ഒഫ്ഇന്്്യ(കസബി)നി
ര്്മദശംനല്്കി.രതിവില്്കവിഞ്്്ള്്വിമദശനി
മക്്രംഓഹരികളികലത്്്മ്പ്ള്് കസബിയ്കട
നിര്്മദശ തര്കാരം കഡമപ്്സിറ്്െി രാര്്ട്്ിസിപ്്
്്്്സ്വിവരങ്്ള്്ചകമാൊറ്ണ്്്.എന്്ാല്്ചച
നീസ്നിമക്്രംസംബന്്ിച്്്വിവരങ്്ള്്ആവശയ്
കപ്്ട്ന്്ത്ഇതാദയ്മായാണ.്
ചചനയില്്നിന്്്ംമോമക്്ങില്്നിന്്്മ്ള്്

നിമക്്രകത്്ക്്്െിച്്്സ്ക്്്മരരിമോധനമവ
ണകമന്് സര്്ക്്ാര്് നിര്്മദശകത്്ത്ടര്്ന്്ാണ്
കസബിയ്കടനടരടി.അത്കൊണ്്്തകന്്ചചന
യില്്നിന്്്ംഇന്്്യയ്കടഅയല്്രാജയ്ങ്്ളില്്നി
ന്്്മ്ള്്നിമക്്രങ്്ള്്സ്ക്്്മമായിരരിമോധി
ക്്ാനാണ്കസബിയ്കടതീര്മാനം. മോകമാകക
കൊവിഡ്ബാധിച്്തിക്്്രശ്്ാത്്ലത്്ില്ണ്്ാ
യസാമ്്ത്്ികതര്തിസന്്ിമ്ലംരാജയ്കത്്തര്മ്
ഖഓഹരികളില്്രലതം്ക്െഞ്്വിലയക്്്്ലഭയ്
മാണ.്വിമദശനിമക്്രകരം്ആഭയ്ന്്രനിമക്്ര
കരം്ഈസാഹചരയ്ത്്ില്്ക്ട്തല്്നിമക്്രവ്
മായിവിരണിയികലത്്്കമന്്സ്ചനയ്ണ്്്.അ
തിനാണ്മകതദ്്്ത്്ിക്്്രരിമോധന.

മോട്്ങ്്ള്്ത്റന്്്;
കര്്ഷകദ്രിതംമാറ്ന്്ില്്

രീര്മമട:്മതയിലമോട്്ങ്്ള്്ത്െ
ന്്്മതയിലകൊള്ന്്്എട്ക്്ാന്്
ത്ടങ്്ി.മിക്്മോട്്ങ്്ളിലം്ചായ
ചപ്്് വളര്്ന്്് ഉരമോഗശ്നയ്മാ
യി.വളര്്ന്്മതയിലകവട്്ികളയ്
ന്്മോലിയാണ്ക്ട്തലായം്നട
ക്്്ന്്ത.്മനരകത്്നഷ്്ത്്ിമോ
ടിയിര്ന്്ഈക്ഷിമമഖലക്ട്
തല്്നഷ്്ത്്ിമലക്്്ക്പ്്്ക്ത്്ി
യിരിക്്്കയാണ.്കട്ത്്മവനല്്
ആയതിനാല്് ചില ഭാഗങ്്ളില്്
ചായചപ്്്വളര്്ന്്ിട്്ില്്.ഈഇലഗ്
ണമമന്്യില്്ാത്്താണ.് മോട്്ങ്്
ളില്്നിന്്്ഇത്്രത്്ില്ള്്ചായ
ചപ്്ാണ്ഫാകറ്്്െിയികലത്്്ന്്ത.്
14 ദിവസകത്് ഇടമവളയിലാണ്
ചായകൊള്ന്്് എട്ക്്്ന്്ത.് മി
ക്്മോട്്ങ്്ളിലം്ചായകൊള്ന്്്
എട്ത്്ിട്്്ഒര്മാസത്്ിമലകെയാ
യി.
വളര്്ന്്ചായചപ്്്കവട്്ികളയ്

ന്്അധികകചലവ്കര്്ഷകര്്വ
ഹിക്്ണം.മതയിലകൊള്ന്്്എ
ട്ക്്ാതായമോകടകര്്ഷകകോഴി
ലാളികളം്രട്്ിണിയിലായി. കൊ
വിഡ-്19വയ്ാരിക്്്ന്്തിനാല്്ആ
മോഗയ്വക്പ്്്നിര്്മദശിക്്്ന്്മാ
നദണ്്ങ്്ള്്രാലിച്്ാണ് കൊള്
ന്്്എട്ക്്്ന്്ത.്ജില്്യില്്എല്്ാ
ഫാകറ്്്െികളം്ത്െന്്്തര്വര്്ത്്ി
ച്്്ത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്ഫാ
കറ്്്െിക്്്ആവശയ്മായവിെക്ലഭി
ക്്്ന്്ില്്. കചറ്കിട ഉതര്ാദക
ര്്ക്്്ചായകപ്്ടിരായക്്കചയ്്ാന്

ള്്വസത്്ക്്ള്്,യതന്്്ങ്്ള്കടരാ
ര്്ട്സ്കള്്ത്ടങ്്ിയവലഭയ്മ.ല്്വ
യനാട്മമഖലയിലാണ്ഇത്ക്ട്ത
ല്്തര്തിസന്്ിഉണ്്ാക്്്ന്്ത.്
മാതത്മല്് ക്ന്ര്്, മൊയമ്്

ത്്്ര്്ഭാഗങ്്ളികലകവയര്്ഹൗ
സ്കള്്ത്െന്്ിട്്ില്്.ക്ന്ര്്,മൊ
യമ്്ത്്്ര്്ഭാഗങ്്ളികലമലലമക
തദ്്്ങ്്ളം് തര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ില്്.
ഈ നില ത്ടര്്ന്്ാല്് ഒരാഴച്
മോലം് ഫാകറ്്്െികള്്ക്്് തര്വ
ര്്ത്്ിക്്ാനാവികല്്ന്്് വയനാട്
നീലഗിരി ടീ അമോസിമയഷന്്
കസതക്ട്്െിമമോജ്രെയ്ന്്്.ക്
ന്ര്്, മൊയമ്്ത്്്ര്് ഭാഗങ്്ളി
കലചായമലലമകതദ്്്ങ്്ളില്്മല
ലംനടക്്്ന്്ില്്.എന്്ാല്്കൊച്്ി
ന്് മലലമകതദ്്്ത്്ില്് മലലംനട
ക്്്ന്്്ണ്്്.ചായയക്്്്ഡിമാനഡ്
വര്്ധിച്്സാഹചരയ്മാണ്ഇമപ്്
ഴ്ള്്ത.്ഈ സമയത്്് മ്റ്്്ക്്്
വിറ്്ഴിക്്ാന്ള്്നടരടിമോലം്
സവ്ീകരിച്്ിട്്ില്്.

കവയര്്ഹൗസ്കള്്ത്െക്്ാ
ത്്ത് മ്ലം ഫാകറ്്്െികളില്് ഉ
തര്ാദിപ്്ിക്്്ന്്ചായകപ്്ടിസ്
ക്്ിക്്ാനം് കഴിയാത്് സാഹച
രയ്മാണ്ള്്ത.്നിലവില്്മൊയമ്്
ത്്്രിലം്ക്ന്രിലം്ചായകപ്്
ടികകട്്ിക്്ിടക്്്ന്്്ണ്്്.മലലമക
തദ്്്ങ്്ള്്ത്െന്്്കകട്്ികിടക്്്ന്്
ചായകപ്്ടിവിറ്്ഴിക്്ാന്ള്്നടര
ടിടീമോര്്ഡ്നടത്്ണകമന്്്ക
ര്്ഷകര്്ആവശയ്കപ്്ട്്്.

ത്ശ്ര്്:പ്ല്്ഴിരാടമശഖരത്്ി
ല്് ക്ഷി മതന്്്ിയ്കട ഉരമദശ
ത്്ില്്സവാളക്ഷിഇെക്്ിമന
ട്്ംകൊയത്.്തമിഴ്നാട്്ില്്നിന്്്
1000ര്രകൊട്ത്്്ഒര്കിമോ
സവാളവിത്്്വാങ്്ി.പ്ല്്ഴിരാ
ടവരമ്്ില്്അത്ക്ഷികചയത്.്
അരക്്ിമോവിത്്ാണ്ഇവി

കടനട്്ത.്ബാക്്ിരലകര്്ഷക
ര്്ക്്ായി കൊട്ത്്്വിട്്്. ആ 
അരക്്ിമോസവാള വിത്്് ഇ
താ ഇമപ്്ള്് വിളഞ്്ിരിക്്്
ന്്്.ഏകമദശം300കിമോ!സം
സ്്ാനത്്്ആദയ്മായാണ്രാട
വരമ്്ില്്സവാളവിജയകരമാ
യിക്ഷികചയ്്്ന്്കതന്്്രാട
മശഖരസമിതിതര്വര്്ത്്കര്്ര
െയ്ന്്്.

സ്്ലംഎംഎല്്എക്ടിയായ
വി.എസ.്സ്നില്്ക്മാെിക്്്നി
ര്്മദശതര്കാരമായിര്ന്്്ക്ഷി.
ഒര്തവണമാതത്ംവളംകചയത്
മപ്്മഴക്്്ംമികച്്വിളവ്ലഭിച്്്.
അട്ത്്സീസണില്്സവാളക്
ഷി ക്ട്തല്് വയ്ാരിപ്്ിക്്ാനാ
ണ് രാടമശഖരസമിതയ്കട തശ്
മം. അയ്്മ്ത്ള്് ക്ഷിഭവക്്്
കീഴില്്കൊവിഡ്കാലത്്്രച്്
ക്്െിരാടത്്്തകന്്കച്്വടംന
ടത്്്ന്്രദ്്തിയം്നടപ്്ാക്്ി.
ഇതരസംസ്്ാനങ്്കളക്ട്ത
ലായിആതശ്യിക്്്ന്്ഇനങ്്ള്്
കകണ്്ത്്ി അവ മകരളത്്ില്്
ക്ഷികചയത്് വിജയിപ്്ിക്്ണ
കമന്്് മതന്്്ി വി.എസ.് സ്നി
ല്്ക്മാര്്രെഞ്്്.

ത്ശ്രില്്സവാളവിളമവട്ത്്്

ഇപിഎഫ;്തിയതിനീട്്ി
നയ്്ഡല്്ഹി:മാര്്ച്്്മാസത്്ികലരണംഅടയക്്്്ന്്ത്കമയ്15മലക്്്
മാറ്്ികവച്്തായിഎംമല്്യീസ്കത്രാവിഡ്്്്ഫണ്്്ഓര്്ഗചനമസഷ
ന്്(ഇരിഎഫഒ്)ബ്ധനാഴച്അെിയിച്്്.ആറ്ലക്്ംസ്്ാരനങ്്
ള്്ക്്്ംഅഞ്്്മൊടിയിലധികംവരിക്്ാര്്ക്്്മായിരിക്്്ംഇതിക്്്
ആശവ്ാസംലഭിക്്്ക.ഇരിഎഫഒ്നടത്്്ന്്സാമ്ഹയ്സ്രക്്ാര
ദ്്തികള്്ക്്്ള്്വിഹിതംഅടയമ്ക്്ണ്്ത്ഏതര്ില്്15വകരആയിര്
ന്്്,ഇത്കമയ്15വകരനീട്്ി.
സാധാരണയായിമാര്്ച്്്മാസകത്്രണംനല്്മകണ്്അവസാന

തിയതിഏതര്ില്്15ആണ.്ആയതിനാല്്,ഇരിഎഫ്ആനഡ്എംരി
ആകറ്്്്, 1952 തര്കാരംവര്ന്്സ്്ാരനങ്്ളില്്2020മാര്്ച്്ില്്ന
ല്്മകണ്്വിഹിതവം്അഡമ്ിനിസമ്ത്ടറ്്ിവ്ചാര്്ജ്കളം്അടയക്്്ാന്്
30ദിവസകത്്മത്ഗസ്രിരീഡ്അന്വദിച്്തായം്തര്സത്ാവനയില്്
രെയ്ന്്്.കോഴിലില്്തടസമ്ണ്്ാകാതിരിക്്ാനം്രകര്്ച്്വയ്ാധി
കയകചറ്ക്്ാന്്സഹായിക്്്ന്്തിന്ജീവനക്്ാര്്ക്്്വര്മാനംഉെ
പ്്ാക്്ാന്മ്ള്്തര്ധാന്്മതന്്്ിഗരിബ്മോജനയ്കടലക്്്യത്്ിന്അ
ന്സ്തമായാണ്ഈനീക്്ം.അഞ്്്മൊടിജീവനക്്ാര്്ക്്്ശമ്്ളംന
ല്്കിക്ക്ണ്്്സ്്ിരസ്്ിതിയായിഇസിആര്്ഫയല്്കചയ്്്ന്്തിന്
ആറ്ലക്്മത്്ളംസ്്ാരനങ്്ള്്ക്്്ഇത്ആശവ്ാസംനല്്കം്.
ഈതര്ഖയ്ാരനമത്്ട്ക്ടിഇസിആര്്,2020മാര്്ച്്ിമലക്്്ള്്വി

ഹിതവം്അഡമ്ിനിമത്ടറ്്ിവ്ചാര്്ജ്കളം്2020കമയ്15മോഅതിന്
മ്മപ്്നല്്മകണ്്താണ.്മാര്്ച്്ിമലക്്്ള്്മവതനംവിതരണംകചയ്്്
ന്്കോഴില്ടമകള്്ക്്്,ഇരിഎഫ്ക്ടിശികഅടയക്്്്ന്്തിന്ള്്നി
ശ്്ിതതിയതിനീട്്്ന്്തില്്നിന്്്ആശവ്ാസംലഭിക്്്കമാതത്മല്്കച
യ്്്ന്്ത,്കമയ്15മോഅതിന്മ്മപ്്രണമടച്്ാല്്രലിശയ്കടയം്
രിഴയ്കടയം്ബാധയ്തക്ടിഒഴിവാക്്ാവ്ന്്താണ.്

മൊബൈല്്:മ്ന്്ില്്മൊഡഫോണ്്
കൊച്്ി:കൊചബല്്ശം്ഖലകള്കടതര്കടനംസംബന്്ിച്്്ഓപ്്ണ്്
സിഗ്നല്്പ്െത്്ിെക്്ിയഏറ്്വം്പ്തിയചദ്വവാര്്ഷികെിമപ്്ര്്ട്്്
തര്കാരംഡൗണ്്മോഡ്മവഗത,അപ്മോഡ്മവഗത,വിഡിമോഅ
ന്ഭവംത്ടങ്്ിയവയ്കടകാരയ്ത്്ില്്ഏറ്്വം്മികച്്തര്കടനമത്്
കടകൊഡമോണ്്ഐഡിയമ്ന്്ികലത്്ി.91ശതമാനംജില്്കളിലം്
സംമോജനംപ്ര്്ത്്ിയായമോകടകൊഡമോണ്്ഐഡിയയ്കടട
ര്്മോകനറ്്്4ജിരാജയ്കത്്തര്മ്ഖവിരണികളികലല്്ാംവലിയമോ
തില്്കമച്്കപ്്ട്്്.0കമകത്ൊകള്്അടക്്ം29നഗരങ്്ളില്്ഏറ്്വം്ഉയ
ര്്ന്്അപ്മോഡ്മവഗതയാണ്കൊഡമോണ്്ഐഡിയക്്്ള്്ത.്
വിഡിമോയ്കടകാരയ്ത്്ില്്24നഗരങ്്ളില്്ഏറ്്വം്ഉയര്്ന്്സ്്ാ
നത്്്ള്്മപ്്ള്്16നഗരങ്്ളില്്രണ്്ാംസ്്ാനംമനടി.4ജി മൊ
യസ്ആ്പ്്ില്്ഒന്്ാംസ്്ാനമ്ണ്്്.
ഡൗണ്്മോഡിങ്മവഗത്്ിക്്്കാരയ്ത്്ില്്32നഗരങ്്ളില്്മ്ന്്ി

ലാണ.്ഡല്്ഹി,മം്ചബ,കചചന്,്ഛണ്്ീഗഡ,്അഹമ്്ദാബാദ്ത്
ടങ്്ിയവഈനഗരങ്്ളില്്ഉള്്കപ്്ട്ന്്്.മറ്്്12നഗരങ്്ളില്്രണ്്ാം
സ്്ാനവ്മ്ണ്്്.

കൊച്്ി: രാജയ്കത്് കയറ്്്മതി
മമഖല തിരിച്്്വരാത്് നില
യികല തകര്്ച്്യില്്. 25
വര്്ഷത്്ിനിടയില്്ക
യറ്്്മതിയില്്ഇതത്മയ
കെതകര്്ച്്മനരിട്ന്്
ത്ഇതാദയ്ം.തിരികക
എത്്ണകമങ്്ില്്
മോക രാജയ്ങ്്ള്കട
സാമ്്ത്്ിക നില
യം്ഭതദ്മാവണം.
അതിനാല്് ഒന്്രവ

ര്്ഷമത്്ക്്്വലിയക്തിപ്്്സാ
മ്്ത്്ിക വിദഗധ്ര്് തര്തീക്്ി
ക്്്ന്്ില്്. 2019-20വര്്ഷകത്്
വാര്്ഷിക കയറ്്്മതി മ്ന്് വ
ര്്ഷകത്്331ബിലയ്ണ്്മോളെി
ല്്നിന്്്314ബിലയ്ണ്്മോളെി
മലക്്്താഴന്്്്.കഴിഞ്്നാല്
വര്്ഷത്്ിനിടയില്് ഇതാദയ്മാ
യാണ്വാര്്ഷികകയറ്്്മതിയി
ല്് ഇടിവ് ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.്
മകതദ്്്വാണിജയ്വയ്വസായവ
ക്പ്്്പ്െത്്ിെക്്ിയെിമപ്്ര്്ട്്്
തര്കാരം21.4ബിലയ്ണ്്മോളെി

ക്്്കയറ്്്മതിയാണ്മാര്്ച്്്മാ
സത്്ില്്നടന്്ത.്കജംസ്ജവ്ല്്
െി, എന്്ജിനീയെിങ് ഗ്ഡസ്,്
കരമത്ടാകകമിക്്ല്്സ്ത്ടങ്്ിവ
യ്കടകയറ്്്മതിനീട്്ികവച്്മോ
ഉമരക്്ിച്്മോ ആണ് മാര്്ച്്ി
കലഇടിവിന്തര്ധാനകാരണം.
ഇത്തിരകകഎത്്്ന്്തിലാണ്
കാലതാമസംവരിക.
അല്്പ്്കമങ്്ിലം് വളര്്ച്് തര്

തീക്്ിക്്്ന്്ത്ഭക്്്യഉതര്ാദ
ന മമഖലയിലം്, ഇന്്്യന്് വ
സത്ത്നിര്്മാണമമഖലയില്മാ

ണ.്എന്്ാല്്അതിന്ക്െഞ്്
ത് നാല്മാസകത്് കാലതാമ
സംഉണ്്ാകം്.അതിനാല്്ഈ
സാമ്്ത്്ിക വരഷത്്ികല ര
ണ്്ാംരാദത്്ിലം്വലിയക്തി
പ്്്തര്തീക്്ിക്്്ന്്ില്്.മനരകത്്
2009ല്് കയറ്്്മതിയില്് 34.22
ശതമാനംഇടിവ്മരഖകപ്്ട്ത്്ി
യിര്ന്്്.1995ലാണ്നിലവികല
സ്്ിതിയക്്്്സമാനമായസാഹ
ചരയ്ംഇന്്്യന്്കയറ്്്മതിമമഖ
ല മനരിട്്ിര്ന്്ത.് ഇെക്്്മതി
യ്കട കാരയ്ത്്ിലം് ഇടിവ് ത
കന്്യാണ.്മാര്്ച്്ില്്28.72ശത
മാനംഇടിവാണ്ഇെക്്്മതിയി
ല്്ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.്ചചന
യികലയം്യ്മോപ്്ിമലയം്ത്െ
മ്ഖങ്്ള്്അടച്്ിട്്താണ്ഇതിന്
തര്ധാനകാരണം.2019-20വാ
ര്്ഷികാടിസ്്ാനത്്ില്്എട്്്ശ
തമാനംക്െവാണ്ഇെക്്്മതി
യില്്ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.്152.9
ബിലയ്ണ്്മോളെിക്്്ഇെക്്്മ
തിയാണ്2019-20സാമ്്ത്്ിക
വര്്ഷംരാജയ്ംനടത്്ിയത.്

തളര്്ന്്്തകര്്ന്്്കയറ്്്മതിമമഖല
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സവപ്്ിന്്:കഴിഞ്് ദിവസം
രാപത്ിമഴഞോറൊപ്്ംവീശിയ
ശക്്മായകാറ്്ിൽ്്സവപ്്ിന്്
കിഴഞക്് കായലിറല നിരവ
ധി ചീനവലകൾ്്ക്്് നാശം
സംഭവിച്്്.റചറായി,എെവന
ക്്ാട് ഞമഖലയിലം് പറവ്ർ്്
എഴിക്്ര ഭാഗത്്്മായി 17
ഓളംചീനവലകൾ്്ക്്്നാശം
സംഭവിച്്്.
റചറായി ഗൗരീശേ്രം കിഴ

ക്്് അരയത്്ികെവ് പപ്ഞദശ
റത്്വെഞക്്െത്്്ജയന്്,പട്്
ത്്ാനത്്് ഹരി, പ്്ാക്്ൽ്് മ
ണി,ഓൊഞശരിസസജ,്ദിഞന
ശന്്എന്്ിവര്റെവലകൾ്്ക്്്
ഞകട്പാട്കൾ്്സംഭവിച്്്.എെ
വനക്്ാട് റനട്ങ്്ാട് ഞോട്്്
റജട്്ിക്്്സമീപറത്്രണ്്്ചീ
നവലകളം്തകർ്്ന്്്.
ഇഞൊറെനിരവധിഞപര്റെ

ജീവന്് ഉപാധിയാണ് നിലച്്
ത.്റൊവിഡ്19തീർ്്ത്്ക്്ാ
മകാലത്്് ഏക വര്മാന
ഞപ്സാതസം്അസത്മിച്്തായി
റൊഴിലാളികൾ്്പറഞ്്്.വല

കള്റെഅറ്്ക്റ്്പ്്ണിക്്ായി
സർ്്ക്്ാർ്്അെിയത്്ിരസഹാ
യംഅന്വദിക്്ണറമന്്്സേ്
തപത്്്ചീനവലറൊഴിലാളിയ്
ണിയന്് സവപ്്ിന്്- മ്നമ്്ം
ഞമഖലകമ്്റ്്ിആവശയ്റപ്്ട്്്.

അതിനിറെഇത്സംബന്്ിച്്്
വിവാദങ്്ളം്അരഞങ്്റി.
തകർ്്ന്്വലകളിൽ്്പലതം്

നിർ്്ദിട്് റൊല്്ം ഞൊട്്പ്്്റം
ഞദശീയജലപാതയിൽ്് അന
ധിക്തമായി സ്്ാപിച്്ിട്്്ള്്

റതന്്്ഫിഷറീസ്അധിക്തർ്്
പറയ്ന്്ത.്പാതക്്ായ്ള്്ഒ
ര്ക്്ങ്്ൾ്്നെക്്റവ,ഇവറയ
ല്്ാംനീക്്ംറചയത്്നട്്പരി
ഹാരംനൽ്്കിയത്മാണ.്ഇവ
പിന്്ീട്വീണ്്്ംസ്്ാപിച്്താ

റണന്്്ംഅധിക്തർ്്പറയ്
ന്്്.അഞതസമയംഫിഷറീസ്
വക്പ്്ിന്തങ്്ൾ്്100ര്പവാ
ർ്്ഷികഫീസ്ഈയിനത്്ിൽ്്
അെക്്്ന്്തായിഉെമകളം്പ
റയ്ന്്്.

ച്ഴലിക്്ാറ്്്:ചീനവലകൾ്്ക്്്നാശം

കാറുുിതന തടുർുുനു്ു തചറായി ഭാഗതതു ുകായലിൽുു െകർുുനു്ു വീണ ചീനവലകൾുു തോഴിലാളികൾുു ഉയർുുതുുാൻുു പശുമികുുുനുുു.

മട്്ാഞച്്രി:വ്ക്്ഞോഗംമ്
ലം ദ്രിതമന്ഭവിക്്്ന്്
റചറായിസേ്ഞദശിജബ്്ാറി
ന്സഹായഹസത്വ്മായി
റൊച്്ിന്്വികസനഞവദി.
ഡയാലിസിസിന് ഒര് മാ
സംപതിനാറ്ഞോസ്മര്
ന്്്ഞവണം.ഇതിന്എണ്്ാ
യിരം ര്പഞോളം വരം്.
ഞോക്്് ഡൗണിറന ത്െ
ർ്്ന്്്സാമ്്ത്്ികപപ്തിസ
ന്്ിയിലാക്കയം് മര്ന്്്
കിട്്ാറത വരികയം് റച
യത് സാഹചരയ്ത്്ിൽ്് ക്
ഴ്പ്്്ള്്ിവിറല്്ജ്ഓഫിസർ്്

അറിയിച്്ത്പപ്കാരംഞനര
ഞത്്റൊച്്ിതാല്ക്്്റഡ
പയ്്ട്്ി തഹസിൽ്്ദാർ്് ഞോ
സഫ്ആന്്്ണി റഹർ്്ട്്ിസ്
ജബ്്ാറിന്മര്ന്്്എത്്ിച്്്
നൽ്്കിയിര്ന്്്.അഞപ്്ഴാ
ണ് ഒര് മാസം പതിനാറ്
ഞോസ്മര്ന്്്ഞവണറമന്്്
അറിഞ്്ത.്ആന്്്ണിറഹ
ർ്്ട്്ിസ്റൊച്്ിന്്വികസന
ഞവദി ഭാരവാഹികറള കാ
രയ്ം ധരിപ്്ിച്്തിറന ത്െ
ർ്്ന്്്ഒര്മാസഞത്്ക്്്ള്്
മര്ന്്്ജബ്്ാറിറന്്്വസതി
യിറലത്്ിസകമാറ്കയാ

യിര്ന്്്. റഡപയ്്ട്്ി തഹ
സിൽ്്ദാർ്് ഞോസഫ്ആന്്്
ണി റഹർ്്ട്്ിസിറന്്് ക്റെ
സഹകരണഞ്ത്റെയാണ്
വികസനഞവദിഭാരവാഹി
കൾ്് മര്ന്്് എത്്ിച്്് ന
ൽ്്കിയത.്പപ്സിഡന്്്്ഞജ്ോ
തിഷ്രവീപദ്്്ന്്,രക്്ാധികാ
രിറക.ബിജബ്്ാർ്്,റഡപയ്്
ട്്ിതഹസിൽ്്ദാർ്്ഞോസഫ്
ആന്്്ണിറഹർ്്ട്്ിസ,്ക്ഴ്
പ്്്ള്്ി വിറല്്ജ് ഓഫിസർ്്
ലീനഎന്്ിവർ്്ജബ്്ാറിറന്്്
വസതിയിറലത്്ിയാണ് മ
ര്ന്്്സകമാറിയത.്

ജബുുാറിനുസഹായഹസത്വുൊയി
ലൊചുുിൻുുവികസനമവദി
=ഡയാലിസിസിനുളുുഒരുൊസലതുുെരുനു്ുഎതുുിചുു്നൽുുകി

ജബുുാറിന ുഅവശയു മരനുു്ു വകമാറനുുുു.

പള്്്ര്ത്്ി: സംഗീത സംവി
ധായകനഎം.റക.അർജ്നന
മാഷിറന്്്ഭാരയ്ഭാരതിക്്്പപ്തി
മാസ റപനഷന ഉറപ്്് വര്
ത്്്റമന്്്മപത്്്ിഎ.റക.ബാല
ന.പള്്്ര്ത്്ിയിറലവീട്സ
ദ്്ർശിച്്ഞപ്്ഴാണ്ഈകാരയ്ം
അറിയിച്്ത.്
ഇത് സംബന്്ിച്്് ഞോൺ

റഫർണാണ്്സ്എംഎൽഎമ
പത്്്ിക്്്കത്്്നൽകിയിര്ന്്്.
വീട്്ിറലത്്ിയ മപത്്്ി ഭാരയ്ഞയ
യം്ക്ടം്ബാഗങ്്ഞളയം്ആ
ശേ്സിപ്്ിച്്്. ഭാരതിയമ്്യ്റെ

അട്ത്്ിര്ന്്് സംസാരിച്്തി
ന്ഞശഷംമാഷിന്ലഭിച്്പ്ര
സക്ാരങ്്ളം്കണ്്ാണ്മെങ്്ി
യത.്പിറന്്ാൾദിനത്്ിൽആ
ശംസഅറിയിക്്ാനഞോണി
ൽ വിളിച്്ഞപ്്ൾ സഞ്നഹ
ഞ്ത്റെനദ്്ി ഞരഖറപ്്ട്ത്്ി
യതായം്മപത്്്ിപറഞ്്്.ഞോ
ൺ റഫർണാണ്്സ് എംഎൽ
എ,െി.റക.വത്്ന,പി.എപീറ്്
ർ,വി.എ.പശ്ീജിത്്്,എ.എം.റഫ
രീഫ,്െി.റക.ഷംസ്ദ്്ീനഎന്്ി
വരം്മപത്്്ിഞോറൊപ്്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്്.

അർുുജുനൻുുൊേിലുുുഭാരയുകു്ുഡപുതിൊസ
ലപൻുുേൻുുഉറപുുുവരുതുുും:െഡതുുുി

റനട്്്ർ:ഞോകറമങ്്്ംപെർന്്്പിെിച്്റൊഞോണസവറ
സിറനമറികെക്്ാനഞോക്്്ഡൗൺപപ്ഖയ്ാപിച്്്എല്്ാവ
രം്വീട്്ിലിര്ന്്ഞപ്്ൾസേ്ത്്ംവീെിറന്്്ച്മര്കളിൽകമനീ
യമായരീതിയിൽചിപത്ങ്്ൾരചിച്്്സമയംചിലവാക്്്ക
യാണ്സംസ്്ാനറത്്തിരഞക്്റിയപരസയ്കലാകാരനായ
ആർട്്ിസ്്്്്ഷാജി.
സഭാസമയവം്തിരഞക്്ട്തിരക്്ായിര്ന്്ഈകലാകാ

രറന്്്സേ്ത്്ംവീെിറന്്്ച്മർഞൊലം്റപയിന്്്്റചയ്്ാനസ
മയംലഭിച്്ിര്ന്്ില്് .റൊവിഡ-് 19റന്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ
1600സക്േ്യർഫീറ്്്ള്്സേ്ത്്ംവീെിറന്്്മ്റികളാണ്ഈക
ലാകാരറന്്്കരവിര്തിന്സാക്്്യഞമക്ന്്ത.്ഓഞോമ്റി
യിലം്മ്റിയ്റെപപ്ധാനയ്ംനൽകിയാണ്ച്മർചിപത്ങ്്ൾ
വരച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഇക്്ാലറത്്ഡിജിറ്്ൽയ്ഗത്്ിൽആർട്്ിസ്്്്്മാറരക്റി

ച്്്പ്തിയയ്ഗത്്ിന്ഏററപരിചയംകാണില്്.അവര്റെ
കലാവിര്ത്അപപ്തയ്ക്്മാക്കയം് ഞോലിയില്്ാതാക്ക
യ്മാറണന്്്ഷാജിത്റന്്്പറയ്ന്്്.താനം്അക്്്ട്്ത്്ി
ൽറപട്്്ഞൊക്ഞോഎന്്ആശങ്്യ്ണ്്ായിര്റന്്ങ്്ിലം്
ഡിജിറ്്ൽയ്ഗഞത്്ട്ഞചർന്്ത്റൊണ്്ാണ്പിെിച്്്നിന്്
റതന്്്അഞദ്്ഹംപറയ്ന്്്.ഈറക്്ല്്റത്്വിഷ്ക്്ണിഒ
ര്ക്്ാനതാനഉഞപക്്ിച്്്മാറ്്ിയപഴയക്ഷണ്ര്പംചാ
യക്്്ട്്ിൽപ്നർജീവിപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.ചിലഞദവാലയ
ങ്്ളിൽമറ്്്ംര്പങ്്ൾക്്്നിറംപകര്ന്്ഞോലികളം്റച
യത്്വര്ന്്്.

മോകുഡൗണിനിലടചുെരുകളിൽ
കരവിരുതുൊയികലാകാരൻ

ആർടുുിസു്ുുു ഷാജി ചവുർചുുിപെു രചനയിൽ

ഇതരലൊഴിലാളികലളപാർുുപുുിചുു
മോംമറുുുുഉടെലകുുതിമരമകസ്
സവപ്്ിന്്:ഞോക്ഡൗൺ്്നിയപത്്്ണങ്്ൾ്്ലംഘിച്്്ഇതര
സംസ്്ാനറൊഴിലാളികൾ്്ക്്്മ്റിനൽ്്കിയറചറായിബീ
ച്്ിറലഞോംഞസ്്്്ഉെമറക്്തിറരമ്നമ്്ംറൊലീസ്ഞകറസ
ട്ത്്്.ആഞോഗയ്വക്പ്്്അധിക്തർ്്നൽ്്കിയപരാതിയി
ലാണ്റചറായിസകതവളപ്്ിൽ്്റക.ജി.പശ്ീജിത്്ിറനതിറര
നെപെി.പരിഞോധനക്്ിറെഒമ്്ത്റൊഴിലാളികറളഇവിറെ
കറണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.

ൊസക്ുവിതരണം
ലചയതുു

പറവ്ർ: ഇത്്്യന ററഡ്
ഞപ്ൊസ്റൊസസറ്്ിപറവ്
ർയ്ണിറ്്് നഗരസഭയിറല
റൊഴില്റപ്്്റൊഴിലാളിക
ൾക്്്മാസക്്വിതരണംറച
യത്.്നഗരസഭറചയർമാന
ഡി.രാജക്്മാറിന് ററ
ഡഞ്പ്ൊസ്പറവ്ർയ്ണിറ്്്
റചയർമാന വിദയ്ാധരഞമ
ഞോന മാസക്് സകമാറി.
ററഡ്ഞപ്ൊസ്യ്ണിറ്്്സവ
സ്റചയർമാനഞോസ്ഞൊ
ൾവിതയത്്ിൽപെ്ഷറർവി.
എന.സഞ്ത്ഷ്ക്മാർ, ക
മ്്റ്്ി റമമ്്ർ എസ.്രാജന
എന്്ിവർപറങ്്ട്ത്്്.

വവദയുുതി
മുടകുും

റൊച്്ി: റസന്്പെ്ൽ്്റസക്്
ന്്പരിധിയിൽ്്എറണാക്
ളം റൊലീസ് കേ്ാർഞട്്ഴ്സ,്
റൊലീസ്ഞസ്്്്ഷന്്,സബജ്
യിൽ്്പപരിസരംഎന്്ിവിെ
ങ്്ളിൽ്് രാവിറല ഒനപത്
മ്തൽ്്സവകിട്്് 5.30വറര
സവദയ്്തിമ്െങ്്്ം.

ഭകുുണം
എതുുിചുുുനൽകി

പറവ്ർ: ഞോക്ഡൗൺമ്
ലംബാംഗ്്്രിൽ്്ക്ട്ങ്്ിയ
പറവ്ർക്്ാരായനിർമാണ
റൊഴിലാളികൾക്്് വി.ഡി.
സതീശനഎംഎൽഎഭക്്
ണറമത്്ിച്്്.ബാംഗള്്രിൽ
സേ്കാരയ്കമ്്നിക്്്ഞവണ്്ി
ഞോലിക്്്ഞൊയക്ട്്്കാട,്
റചറിയപല്്ംത്ര്ത്്്,വാവ
ക്്ാട്പ്ത്്നഞവലിക്്രപ
ള്്ിപ്്്റംത്െങ്്ിയപപ്ഞദശ
ങ്് ളില്ള്്പഞ്ത്ളം ഞപ
രാണ്ഭക്്ണംഞൊല്മില്്ാ
റതറപ്്ട്്് ഞൊയത.്ഞൊൺ
പഗ്സ് ഞനതാവായ റക.വി.
ഞോബ് മ്ഞഖന ബാംഗ്്്രി
റലയ്ത്്്ഞൊൺപഗ്സ്പപ്
വർത്്കർവഴിയാണ്ഇവർ
ക്്്ഭക്്ണറമത്്ിച്്ത.്ഞോ
ക്ഡൗൺകഴിഞ്്്അവർ
ക്്്തിരിച്്്വരാനകഴിയ്
ന്്ത്വറര ഭക്്ണറമത്്ി
ക്്്റമന്്് എംഎൽഎ പറ
ഞ്്്.

ദുരിതാശവുാസനിധി;
സംഭാവനനൽുുകി

സവപ്്ിന്്:നായരമ്്ലംപഗ്ാ
മപച്്ായത്്ിറലഎട്്ാംവാ
ർ്്ഡംഗം താന്്ിപ്്ിള്്ി ഞോ
ക്്ി ഞോൺ്്തനിക്്്ലഭിച്്
വാർ്്ധകയ്കാല റപന്്ഷന്്
ത്കയായ6,100ര്പമ്ഖയ്മ
പത്്്ിയ്റെദ്രിതാശേ്ാസനി
ധിയിഞലക്്്സംഭാവന റച
യത്.് ത്കജനപപ്തിനിധി
കള്റെസാന്്ിദ്്്യത്്ിൽ്്പ
ച്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്്ഇ.പി.
ഷിബ്വിന്സകമാറി.

ൊസക്കുൾ
നൽകി

പറവ്ർ:നത്്്യാട്്്ക്ന്്ംഎ
നഎസഎ്സ്കരഞോഗത്്ി
ന്കീഴിറല270ക്ടം്ബങ്്
ൾക്്്ഞഫസ്മാസക്ം്ഹാന
ഡ് വാഷം് വിതരണം റച
യത്.്50ഓളംക്ടം്ബങ്്ൾ
ക്   പലവയ്ഞജ്ന കിറ്്്ം
സൗജനയ്മായിനൽകി.അം
ഗങ്്ള്റെആവശയ്പപ്കാരം
ഞോകറ്്്റ്റെഞസവനവം്മ
ര്ന്്്കളം്വായനക്്ാവശയ്
മായ പ്സത്കങ്്ളം് എ
ത്്ിച്്്നൽക്ന്്്ണ്്്.പപ്സി
ഡന്്്്സി.അയ്്പ്്ന,റസപക്ട്്
റി വിജയക്മാർകാെഞശരി
ൽ എന്്ിവര്റെ ഞനത്തേ്
ത്്ില്ള്്ഭരണസമിതിയാ
ണ്പപ്വർത്്നങ്്ൾസംഘ
െിപ്്ിക്്്ന്്ത.്

ഫാകറുു്ുജീവനകുുാർ
ഡപുതിമേധികുുുനുുു

ഏല്ർ:ഞോലിസമയംഎട്്്
മണിക്്്റിൽനിന്്് 12ആ
ക്്ി ഉയർത്്ാന്ള്് ഞകപദ്്്
സർക്്ാർതീര്മാനംപ്നഃ
പരിഞോധിക്്്ക,ഞൊവിഡ്
സ്രക്് പാലിക്്്ക ത്െ
ങ്്ിയആവശയ്ങ്്ള്ന്്യിച്്്
ഫാകറ്്്് ജീവനക്്ാർ ഇന്്്
പപ്തിഞഷധ ദിനമാചരിക്്്
ന്്്.ഇത്സംബന്്ിച്്്സം
യ്ക്് ഞപ്െഡ് യ്ണിയന
ഫാകറ്്്്സിഎംഡിക്്്കത്്്
നൽകി.
എല്്ാ ഡിവിഷന്കളി

ലം്ജീവനക്്ാർബാഡജ്്ധ
രിച്്്ഞോലിക്്്ഹാജരാകം്.
റൊഴിലാളി വർഗം വലിയ
ഞൊരാട്്ങ്്ളില്റെഞനെിയ
എട്്് മണിക്്്ർ ഞോലിഎ
ന്്അവകാശം റൊവിഡി
റന്്്മറവിൽഅട്്ിമറിക്്്ക
യാണ.്സ്രക്്ാമ്നകര്
തല്കൾനെപ്്ാക്്ാറതക
മ്്നി സാധാരണ നിലയി
ൽ പപ്വർത്്ിപ്്ിക്്ാന്ള്്
നീക്്ംപ്നപ്്രിഞോധിക്്
ണം.
സാനിഞറ്്ഷന സൗകരയ്

ങ്്ളം്പരിഞോധനാഉപക
രണങ്്ളം്എല്്ാഞഗറ്്്കളി
ലം്സ്്ാപിക്്ണം.മറ്്്ജില്്
കളിൽനിന്്്ള്്ജീവനക്്ാ
ർ വര്ന്്തിന് നിയപത്്്ണ
ങ്്ൾ ഒര്ക്്ിയിട്്ില്്. സെം 
ഞഗറ്്്,കാന്്്ീനഎന്്ിവിെങ്്
ളിൽന്റ്കണക്്ിന്ജീവന
ക്്ാർ ക്ട്്ംക്െി നിൽക്്്
ന്്സ്്ിതിയാണ.്
ഇതിന് നിയപത്്്ണം ഞവ

ണം. കമ്്നി സാധാരണ
ഞൊറലപപ്വർത്്ിപ്്ിക്്ാന
ഞപ്െഡ്യ്ണിയന്കൾസഹ
കരണംവാഗദ്ാനംറചയത്
താണ.്മാറനജറ്മന്്്്തങ്്ള്
റെ ഉത്്രവാദിതേ്ം പാലി
ക്്ാനതയാറാകണറമന്്്ം
സംയ്ക്്ഞപ്െഡ്യ്ണിയന
ആവശയ്റപ്്ട്്്.

കളമഞശരി:ലകഞ്ോവിറലറാം
മഞോഹർ ഞോഹിയ ഞദശീയ
നിയമ സർവകലാശാലയം്
സ്പപ്ീം ഞൊർട്്് ഞകസ്ഓൺ
സലനം് ഞചർന്്് നെത്്ിയ
അത്്ാരാപട്്്മാധയ്മനിയമമ്
ട്്്ഞൊർട്്്മത്്രത്്ിൽറൊച്്ി
യിറലഞദശീയനിയമസർവക
ലാശാല ആയ ന്വാൽസ് ഒ
ന്്ാംസ്്ാനവം് മം്സബയി
റലഎനഎംഐഎംഎസ്ഇ
നസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്് രണ്്ാംസ്്ാനവം്
ഞനെി.നാലാംവർഷവിദയ്ാർഥി
കളായഅഭിനവ്മാത്്്ർ,പ
ങ്്ജ്ക്മാർശ്ക്്എന്്ിവരം്
മ്ന്്ാംവർഷവിദയ്ാർഥിനിപ
ത്്ാവതിപപ്സാദ്മാണ്70െീ

മ്കൾപറങ്്ട്ത്്ഈമത്്ര
ത്്ിൽ ന്വാൽസിറന പപ്തി
നിധീകരിച്്ത.് അലഹബാദ്
സഹഞൊെതിജഡജ്ിഅഞോ
ക്മാത്്്രിറന്്്യം്ആരതിമാ
ത്്്രിറന്്്യം്മകനം്മ്നക
ൽക്്ട്്സഹഞ്ക്െതിജഡജ്ി
റജ.റക.മാത്്്രിറന്്് പൗപത്
ന്മാണ്അഭിനവ.്ഉത്്ർപപ്
ഞദശിറല ഞോരഖ്പ്രിറലഅ
ഭിഭാഷകനായ ലക്്്മി ശങ്്ർ
ശ്ക്്യ്റെയം്മീരശ്ക്്യ്റെ
യം്പ്പത്നാണ് പങ്്ജ.്  റച
സന്്യിറലബിസിനസ്കൺ
സൽറ്്ന്്്്ആയഎ.എസ് . പപ്
സാദിറന്്്യം്ലക്്്മിപപ്സാദി
റന്്്യം്മകളാണ്പത്്ാവതി

മാധയ്മനിയമമ്ട്്ിൽ
ന്വാൽസ്ജേതാക്്ൾ

അനുുാരാഷ്പടു മാധയുമ നിയമ മടുു്ുപൊർടു്ു  മതുുരതുുിൽ വിജയിചുു
നവുാൽസ ്ടീം അംഗങുുൾ പപുോഫിയമുായി.

എര്ർ: കണിയാംപ്ഴ അഞമ
പ്റത്്് െിബിന ക്മാറിറന്്്
യം്സമ്ിതയ്റെയം്മക്്ളായ
സേ്ാതിയം് (റസന്്്് ഞൊൾസ്
കളമഞശരിസഫനൽഇയർവി
ദയ്ാർഥി)പശ്്തിയം്(റൊന്്്
ര്ന്്ിസിറകസിഎച്്്എസ്പ
ത്്ാംക്്ാസ്വിദയ്ാർഥി)തങ്്
ൾക്്്ലഭിച്്വിഷ്സകനീട്്വ
വം് പെക്്ം വാങ്്ാന ക്ട്്ി

റവച്്ത്കയം്ഞചർത്്്5010
ര്പമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്റെദ്രിതാ
ശേ്ാസനിധിയിഞലക്്്എം.സേ്
രാജ്എംഎൽഎയക്്്്സകമാ
റി. ഇതിന് മ്മ്്്ം റൊന്്്ര്
ന്്ിയിൽവീറെര്ക്്ാംക്ട്്്ക്
ൊംഭവനപദ്്തിയിൽ5001ര്
പസംഭാവനറചയത്്സേ്ാതി
യം്  പശ്്തിയം്മാത്കയായി
ര്ന്്്.

ൊതുകയായിവിദയുാർഥികൾ

സവുാെിയംു പരുെുിയംു എം.സവുരാജ ു എംഎൽഎയകുുു് തകു
വകമാറനുുുു 

ലൊവിഡുചികിതുുാപദുുതി
ആദയുഘടുുമോകുഡഡുിൽുുവിജയം
റൊച്്ി:റൊവിഡ്ഞോഗവയ്ാപനമ്ണ്്ായാൽ്്ജില്്യിൽ്്അ
െിയത്്രമായിനെപ്്ാക്്്ന്്സമപഗ്പദ്്തിയ്റെആദയ്ഘട്്
ഞോകപ്ഡ്ിൽ്്വിജയം.ഞോഗവിവരംലഭിച്്ാല്െന്്സ്്ലറത്്
ത്്ിഞൊവിഡ്ഞപ്ൊഞട്്ഞൊൾ്്പാലിച്്്ഞോഗിറയസ്രക്്ി
തമായിഫസ്്്്്സലന്്പെ്ീറ്്്റമന്്്്റസന്്്റിലാക്്്ന്്പപ്വർ്്ത്്
നംനിശ്്ിതസമയത്്ിന്ള്്ിൽ്്പ്ർ്്ത്്ീകരിക്്ാനാക്റമ
ന്്്ഞോക്്്പഡ്ില്്ിൽ്്വയ്ക്്മായി.
പച്്ായത്്്കളിൽ്് ഹാള്കളിലം് സക്്ള്കളില്മായി

പക്മീകരിക്്്ന്്ഫസ്്്്്സലന്്പെ്ീറ്്്റമന്്്്റസന്്്റ്കളിഞലക്്്
വീട്കളിൽ്്നിന്്്ംഞോഗികറളഎത്്ിച്്്ചികിത്്യിൽ്്പപ്
ഞവശിപ്്ിക്്്ന്്തിറന്്്ഞോക്പഡ്ില്്ാണ്കഴിഞ്്ദിവസംന
െത്്ിയത.്ഞചരാനല്്്ർ്്പച്്ായത്്ിറലപാരിഷ്ഹാളിൽ്്സ
ജ്്മാക്്ിയഫസ്്്്്സലന്്പെ്ീറ്്്റമന്്്്റസന്്്ർ്്,ഐഎംഎഹൗ
സിറലവാർ്്റം്,പപ്ാഥമികാഞോഗയ്ഞകപദ്്്ങ്്ൾ്്എന്്ിവറയ
ഞൊർ്്ത്്ിണക്്ിയായിര്ന്്്പഡ്ിൽ്്.ഞചരാനല്്്രിറലമാത്
കയിൽ്്ജില്്യിറലവിവിധപച്്ായത്്്കളിലം്നഗരസഭക
ളിലം്ഫസ്്്്്സലന്്പെ്ീറ്്്റമന്്്്റസന്്്റ്കൾ്്സജ്്മാക്്ിവരി
കയാണ.്ജില്്ാഭരണക്െം,ആഞോഗയ്വക്പ്്്,ഞദശീയാഞോ
ഗയ്ദൗതയ്ം,ഇത്്്യന്്റമഡിക്്ൽ്്അഞൊസിഞയഷന്്റൊച്്ി
ശാഖ,ഞോഞട്്ർ്്വാഹനവക്പ്്്(ആർ്്െിഒ)സന്്ദ്്പപ്വർ്്ത്്
കർ്്എന്്ിവർ്്സംയ്ക്്മായാണ്ഞോക്പഡ്ിൽ്്ആവിഷക്രി
ച്്ത.്ഞോക്പഡ്ില്്ിൽ്്കറണ്്ത്്ിയപിഴവ്കൾ്്പരിഹരിച്്്ര
ണ്്ാമറത്്ഞോക്പഡ്ിൽ്്ഉെറനനെപ്്ാക്്്ം.
ഇതിൽ്്റസക്്ന്്ഡറിപെ്ീറ്്്റമന്്്്റസന്്്റ്കളായആശ്പ

പത്ികളിൽ്്നിന്്്ംഞോഗികറളറൊവിഡ്ആശ്പപത്ികളിഞല
ക്്്നീക്്്ന്്തെക്്മ്ള്്നെപെിപക്മങ്്ൾ്്ഉൾ്്റക്്ള്്ിക്്്ം.
വിമാനത്്ാവളത്്ിൽ്്നിന്്്ംഞോഗികറളആശ്പപത്ികളി
ഞലക്്്എത്്ിക്്്ന്്തം്ഈഞോക്പഡ്ില്്ിറന്്്ഭാഗമായിആ
വിഷക്രിക്്്ം.

കൊവിഡ്നിരീക്്ണത്്ിൽ
696പേർമാതര്ം
റൊച്്ി: ജില്്യിൽ വീട്കളി
ലം് ആശ്പപത്ികളില്മായി
ചികിൽസയിൽകഴിയ്ന്്വര്
റെ എണ്്ം 696 ആയി ക്റ
ഞ്്്.വീട്കളിൽനിരീക്്ണ
ത്്ിൽ677ഞപരം്ആശ്പപത്ി
കളിൽ19ഞപര്മാണ്ള്്ത.്വീ
ട്കളിൽനിരീക്്ണത്്ിൽ44
ഞപറരപ്തിയതായിഉൾറപ്്ട്
ത്്ി. നിരീക്്ണ കാലയളവ്
അവസാനിച്്തിറന ത്െർന്്്
345ഞപറരനിരീക്്ണപട്്ിക
യിൽനിന്്്ഒഴിവാക്്ി.പ്തി
യതായിമ്ന്്്ഞപറരആശ്പ
പത്ികളിറല ഐറൊഞലഷന
വാർഡിൽ പപ്ഞവശിപ്്ിച്്്. മ്
വാറ്്്പ്ഴജനറൽആശ്പപത്ി
യിൽഒരാറളയം്സേ്കാരയ്ആ
ശ്പപത്ിയിൽ രണ്്്ഞപഞരയ്
മാണ് നിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി
യത.്
കളമഞശരിറമഡിക്്ൽഞൊ

റളജിൽ നിരീക്്ണത്്ിൽ ഉ
ണ്്ായിര്ന്്മ്ന്്്ഞപറരഡി
സച്ാർജ് റചയത്.് നിലവിൽ
19ഞപരാണ്ജില്്യിറലവിവി
ധ ആശ്പപത്ികളിറല ഐ
റൊഞലഷന വാർഡ്കളിൽ
കഴിയ്ന്്ത.്മ്വാറ്്്പ്ഴജന
റൽ ആശ്പപത്ിയിൽ രണ്്്
ഞപരം്ആല്വജില്്ാആശ്പ
പത്ിയിൽമ്ന്്്ഞപരം്കര്ഞവ

ലിപ്്െി താല്ക്്് ആശ്പപത്ി
യിൽരണ്്്ഞപരം്അച്്്സേ്
കാരയ് ആശ്പപത്ികളിലായി

ഏഴ് ഞപരം് നിരീക്്ണത്്ി
ൽഉണ്്്.റൊവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്് ചികിത്്യിൽ കഴിയ്ന്്

അഞ്്്ഞപരം്കളമഞശരിറമ
ഡിക്്ൽ  ഞൊറളജിലാണ് ഉ
ള്്ത.് ജില്്യിൽ നിന്്്ം 11

സാംപിള്കൾക്െി പരിഞോ
ധനയക്്്്അയച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്
റല14പരിഞോധനഫലങ്്ൾ
ലഭിച്്്.ഇവറയല്്ാംറനഗറ്്ീവ്
ആണ.്ഇനി72സാംപിൾപ
രിഞോധനഫലങ്്ൾക്െില
ഭിക്്ാന്ണ്്്.
ആഞോഗയ് വക്പ്്ിറന്്് ഞന

ത്തേ്ത്്ിൽ്് ജില്്യിറലനിയ
പത്്്ണങ്്ൾ്്പിന്്വലിക്്്ന്്
തിനായിപപ്ഞത്യകററസിസ്്്്ന
സ്പ്്ാനതയാറാക്്്ം. 24ന് 
ഞശഷംമാപത്ഞമനിയപത്്്ണങ്്
ളിൽ്് ഇളവ്ണ്്ാവ.് റൊച്്ി
ഞൊർ്്പ്്ഞറഷന് ഞവണ്്ിയം്
പപ്ഞത്യക പ്്ാന്് തയാറാക്്ാ
നാണ്ആഞോചിക്്്ന്്ത.്
മഴക്്ാലത്്ിന് മ്മ്്ായി

പ്ർ്്ത്്ിയാഞക്്ണ്് ഞോലിക
ള്റെ പപ്ാധാനയ്മന്സരിച്്്പ
ട്്ികതയ്്ാറാക്്്കയം്ഞോലി
കൾ്്ആരംഭിക്്്കയം്റചയ്്ാ
നാണ്തീര്മാനം. റൊത്ക്
നിവാരണവം്മഴക്്ാലപ്ർ്്വ
ശ്ചീകരണവം്അെിയത്്രമാ
യിപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ാന്്നെപെി
കൾ്്സേ്ീകരിക്്്ം.
ജില്്ക്്്ള്്ിൽ്്തറന്്ഞോഗ

ബാധിതസാധയ്തയ്ള്്ഞോ
ട്്്സഞ്ൊട്്്കൾ്്കറണ്്ത്്ിനി
യപത്്്ണം ത്െരാനാണ് ആ
ഞോചിക്്്ന്്ത.്

പര്തിരോധമാണ ് അതയ്ാവശയ്ം, അതിരപ് ് കൊരോണയായാലം് ചട്്്്കൊള്്്ന്് തീ
കവയിലായാലം്...! തെരവുിൽ കഴിയനുുുവർകു്ു ഭകുുണം നൽകാൻ പോയി െിരിചുുുവരനുുു സനുുദുു
സംഘടനാ പരുവർതുുകരാണിവർ. തൊപോണാ വവറസിതന െടയാൻ മാസക് ുധരിചുുിടുുുതടുങുുുിലംു,
ചടുുുുതോളുുുനുു തവയിലിതന പരുെിപോധികുുാൻ കടു െതനു ു പവപടു.ു..സാധാരണയായി
ഉടുുായിരനുുു വാഹനരരിപോധന പോകുു്ഡൗൺ കാലതുു് ഇലുുാൊയപോതട
ഇരചുപകുവാഹനകുുാർ മാസക് ുധരിചുുിടുുുതടുങുുുിലംു, രലരംു തഹൽമറുു്പോലംു ധരികുുാതെയാണു
നഗരതുുിലതുട യാപെുതചയുുുനുുത.ു എറണാകളുതു്ു കപചുരുിപുുടിയിൽ നിനുുുളുു ദശുയും.

-മന ്കെല്്ി.

തമുുികണുുാടനു
സിൽവർലെഡൽ
റൊച്്ി: റകറകഎനെിസിയ്റെ സം
സ്്ാനപപ്സിഡന്്്്റക.പി.തമ്്ികണ്്ാ
െനസിൽവർറമഡലിന്അർഹനായി.
ഐഎനെിയ്സിര്പീക്തമായിട്്്73വ
ർഷമായി.അതിറന്്്ഭാഗമായി73സിൽ
വർറമഡല്കളാണ്നൽക്ന്്ത.്അർ
പ്്ണ മഞോഭാവഞ്ത്റെ റൊഴിലാളി
പപ്വർത്്നംനെത്്ിയിട്്്ള്്സീനിയർ
ഞനതാക്്റളഐഎനെിയ്സിയ്റെഞദ
ശീയകമ്്ിറ്്ിയാണ്റതരറഞ്്ട്ത്്ത.്റമയ്3ന്ബാംഗ്്്
രിൽറവച്്്ക്ട്ന്്വർക്്ിംഗ്കമ്്ിറ്്ിയിൽറവച്്്റമഡൽന
ൽകം്.

പുസത്കങുുൾ
വീടുുിലലതുുിചുുു
പറവ്ർ:ഭരണഘെനശിൽപ്്ി
ഞോ.അംഞബദക്റ്റെജന്്ദി
നത്്ിൽ വായനയ്റെ ഞോക
ഞത്്ക്്്വഴിത്റന്്്പപ്്്ക്്്ട്്ി
സമ്ാരകവായനശാലയ്റെഞന
തൃതേ്ത്്ിൽവീട്കളിൽകഴിയ്
ന്് സലപബ്റി അംഗങ്്ൾക്്്
അംഞബദക്ർക്തികളം്മറ്്്പ്
സത്കങ്്ളം്വീട്കളിറലത്്ി
ച്്്നൽകി.
അഞദ്്ഹറത്് അന്സമ്രി

ക്്ാന ഏറ്്വം് ഉചിതമായത്
അറിവിറന്്്ഉറവിെങ്്ളായപ്
സത്കങ്്ള്റെ വിതരണം ത
റന്്റയന്് തിരിച്്റിവാണ് ഇ
ത്്രം പപ്വർത്്നത്്ിഞലക്്്
നയിച്്റതന്്് വായനശാല പപ്
സിഡന്്്്പി.പി.സ്ക്മാരനപ
റഞ്്്

പള്്്ര്ത്്ി:ക്മ്്ളങ്്ികല്്ഞച്്രികായലിന്നട്വിൽ
ചാരായംവാററ്്ന്്്പരാതി.റചറ്വള്്ങ്്ൾക്ട്്ിയിട്്്ഗയ്ാ
സക്്റ്്ിയം്പപ്ഷർക്ക്്റം്ഉൾറപ്്റെയ്ള്്ഉപകരണ
ങ്്ള്മായാണ്വാറ്്്സംഘംവയ്ാജമദയ് നിർമാണംനെ
ത്്്ന്്റതന്്ാണ്കായലിൽമത്്്യബന്്നംനെത്്്ന്്
റൊഴിലാളികൾനൽക്ന്്സ്ചനകൾഎന്്ജിനഘെി
പ്്ിച്്വള്്ങ്്ളിലാണ്സംഘംമദയ്ംനിർമിച്്്വര്ന്്ത.്
എകസ്സസിന്്്യം്റൊലീസിറന്്്യം്ശക്്മായനി

രീക്്ണറത്്ത്െർന്്ാണ്വയ്ാജമദയ്നിർമാതാക്്ൾപ്
തിയഅെവ്പയറ്്്ന്്ത.്രണ്്്വള്്ങ്്ളിലായിനാലംഗ
സംഘമാണ്മദയ്നിർമാണംനെത്്്ന്്റതന്്്റൊഴിലാ
ളികൾസാക്്്യറപ്്ട്ത്്്ന്്്.നട്ക്്ായലിൽവാറ്്ിറയട്
ക്്്ന്്വയ്ാജമദയ്ംആവശയ്ക്്ാര്റെഇെങ്്ളിൽഎത്്ിച്്്
റൊട്ക്്്കയാണ്റചയത്്വര്ന്്ത.്
ക്മ്്ളങ്്ി,ഇെറക്്ച്്ിഞമഖലകളിൽനിന്്്ംവയ്ാജവാ

റ്്്സംഘറത്്റൊലീസ്എകസ്സസ്സംഘംപിെിക്െി
യിര്ന്്്.അഞന്േഷണസംഘത്്ിൽനിന്്്ംരക്്റപട്
ന്്തിനായാണ്സാഹസികമാർഗത്്ില്റെമദയ്നിർമാ
ണംനെത്്ിവര്ന്്ത.്ക്മ്്ളങ്്ിയിൽനിന്്്ംപ്ററപ്്
ട്ന്്യപത്്്ംഘെിപ്്ിച്്വള്്ങ്്ൾഞവമ്്നാട്്്കായൽപര
പ്്്കളില്റെയം്സച്്രിച്്ാണ്നിർമാണംനെത്്്ന്്ത.്
ഉയർന്്വിലക്്ാണ്വാറ്്ിയമദയ്ംവിൽക്്്ന്്ത.്വയ്ാജ

വാറ്്്കാറരസകഞോറെറൊക്്ാനറൊലീസ്പദ്്തിത
യാറാക്്്ന്്തായാണ്സ്ചനകൾ.

കായലിനുനടുവിൽ
ചാരായംവാറു്ു
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അതിർത്്ിമേഖലയിൽവ്യാജവിമേശേേ്യവ്ം;
വൻദ്രന്്ത്്ിന്വഴിയൊര്ക്്്യേന്്്ആശങ്്
കുനുുതുുുകാൽ
മണികണഠുൻ
കനയ്്ാറ്്ിൻെര: അതിർത്്ി
പര്ദേശങ്്െിൽസര്ിരിറ്്്ദനർ
പ്്ിച്്്നിർമ്്ിച്്വയ്ാജവിദേശ
മേയ്വം്വയ്ാജൊരായവം്സ്
ലഭം.ദോക്ഡൗണിദോടന്
ബന്്ിച്്്  മേയ്ശാലെൾഅട
ച്്ിട്്ദൊകടപഗ്ാമീണദമഖലയി
ൽതഴച്്്വെര്ന്്വയ്ാജവാറ്്്
ദെപദ്്്ങ്്െിൽകൊലീസം്എ
കച്സസം് രിടിമ്റ്ക്്ിയ
ദൊകടയാണ്  സര്ിരിറ്്ിൽ
വയ്ാജമേയ്ംനിർമ്്ിക്്്ന്്സം
ഘങ്്ൾഅതിർത്്ിദമഖലയി
ൽസജീവമായത.്
െരക്്്വാഹനങ്്കെ രരി

ദോധനെൾക്്് വിദധയമാ
ക്്ര്കതന്്സർക്്ാർനിർദദ്്
ശവം്സര്ിരിറ്്്െടത്്്ന്്വ
ർക്്്തണലായി.ബാംഗ്്്രിൽ
നിന്്്ംതമിഴ്നാടികന്്്അതി
ർത്്ി പര്ദേശക്ത് ദോഡൗ
ണ്െെിൽ എത്്ിക്്്ന്്
സര്ിരിറ്്്
രാെത്്ിന് കവള്്ത്്ിൽ

ലയിപ്്ിച്്് ഇനങ്്ൾക്്ന്സ
രിച്്്ള്് സാധനങ്്ളം് ദെർ
ത്്ാണ്വിദേശമേയ്വം്വയ്ാജ
ൊരായവം്നിർമ്്ിക്്്ന്്ത.്

രാപത്ി ൊല
ങ്്െിൽ കെ
റ് വാഹന
ങ്്െിൽ അ
തിർത്്ിയി
കല  കെ
ക്്്ദൊസ്്്്്െ
െില്കട കന
യ്്ാറ്്ിൻെര
താല്ക്്ി
കന്്് വിവിധ
സ്്ലങ്്െി
ൽഎത്്ിച്്ാ
ണ് െച്്വടം
നടത്്്ന്്ത.്
ആരംഭ ഘട്്
മായതിനാൽ
രരമരഹസയ്
മായാണ് വി
ൽപ്്ന നട
ക്്്ന്്ത.്ഏ
റ്്വം് ദവണ്്
കപ്്ട്്വർ മ്
ദഖന മാപത്
ദമ ആവശയ്
ക്്ാർക്്്ലഭി
ക്്്െയ്ള്്്.
െച്്വടക്്ാർക്്്ംഇടരാട്ൊ
ർക്്്ം മാപത്ം അറിയാവ്ന്്
െില ദൊഡ്െൾ ഉരദോഗി

ച്്ാണ് ഓർഡറ്െൾ ഉറപ്്ാ
ക്്്ന്്ത.്തിര്വനതപ്രംജി
ല്്യിൽസർക്്ാർെള്്്ഷാപ്്്

െൾ ദലലം കെയ്്ാതായദൊ
കടെടത്്ലിൽനിന്്്ംരിന്്ാ
റിനിന്്സര്ിരിറ്്് ദോബിെ
ൾഇദൊകടവീണ്്്ംസജീവമാ
യിട്്്ണ്്്.  വയ്ാജനാകണന്്റി
യാതിരിക്്ാൻ തമിഴ്നാട് ടാ
സമ്ാക്്ികന്്്ദോദോപഗ്ാമം്
അവര്കട അപഡ്സ്്്ം ചപ്ര
സ്ലിസ്്്്്മാണ്ദോട്്ില്െെി
ൽരതിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്എന്്ാ
ൽഇത്തമിഴ്നാട്സർക്്ാരി
കന്്്സാധനമാകണന്്്ംദോ
ക്ഡൗണിന്മ്ൻപ്ദശഖരി
ച്്താകണന്്്ം ധരിപ്്ിച്്ാണ്
െച്്വടംനടക്്്ന്്ത.്100,110
ര്രവിലരതിച്്ിട്്്ള്്180മി
ല്്ിദോട്്ിലികന്്്വില400മ്
തൽ500ര്രവകരയാണ.്
മേയ്ം ലഭിക്്ാതായദൊകട

ആവശയ്ക്്ാർവിലമാനേണ്്
മാക്്ാകതയാണ്വാങ്്ിഉര
ദോഗിക്്്ന്്ത.്ഇതം്സര്ി
രിറ്്്ദോബിെൾക്്്ൊെരയാ
ണ.്എംആർരി 400ര്രയ്
ള്്ദോട്്ിലിന്2000വം്അ
തിന്മ്െെിലം്വിലയീടാക്്്
ന്്തായം്രറയകപ്്ട്ന്്്.
നാട്മ്ഴ്വനം്വയ്ാജവാറ്്്

ൊര്കട താവെമായിട്്്ം ആ
കരക്്ിലം്നൽക്ന്് രഹസയ്

വിവരങ്്െില്കടമാപത്ദമഎ
കച്സസിദോ കൊലീസി
ദോഇവകരരിടിക്ടാനാക്
ന്്്ള്്്. രെദോ രാപത്ിദോ
എന്്്ദോക്്ാകതഎകച്സ
സ്ൊർ കറയിഡ്െൾ നട
ത്്ിയിട്്്ം ഇത്്രം വിലപ്്്ന
നടത്്്ന്്വാറ്്്ൊകരയം്ഇ
വര്കടനിയപന്്്ണത്്ില്ള്്
െച്്വടക്്ാകരയം് രിടിക്ടാ
ൻെഴിയ്ന്്ില്്.ഇനിവയ്ാജമ
േയ്ത്്ികന്്്വരവം്ക്ടിയായാ
ൽ നാട്ചെവിട്്്ദൊക്കമ
ന്്തിൽസംശയായമില്്.
നിലവിൽഉള്്ഔട്്്കലറ്്്

െെിൽക്ട്തൽൌണ്്റ്െ
ൾ സജ്്ീെരിച്്്ം നിശ്്ിത
അെലംരാലിക്്ാന്ള്്സം
വിധാനങ്്ൾ ഒര്ക്്ിയം്ഓ
ദോഔട്്് കലറ്്്െെിലം് കൊ
ലീസികന്്്നിയപന്്്ണംസാധയ്
മാക്്ിയം്കൊവിഡ്ൊലയെ
വിലം് മേയ്ംനൽൊനായാൽ
നാട്്ില്ണ്്ാൊൻദൊക്ന്്മ
േയ്വിരത്്ിന്തടയിടാനം്സ
ർക്്ാരികന്്് സാമ്്ത്്ിെ
ദപ്ൊതസിന് മ്തൽക്്്ട്്ാ
ക്്ാനം് െഴിയ്കമന്്ാണ്
കൊത്ജനങ്്ള്കടഅഭിപര്ാ
യം.

പനുുനപഞുുായതുു്ദുരിതാശുവാസ
നിധിയിലേയുകുു്10േകുുംനൽകി

പര്തിസന്്ിമ്തതലട്ത്്്ഹാക്്രമാര
േംഗത്്ിറങ്്്തമന്്്സസബരപര്്ഫ്വിദഗധ്ര
തിര്വനന്്പ്രം : കൊവിഡ്
ബാധരടര്ന്്തിനികടചസ
ബർസ്രക്്ാമ്ന്്റിയിപ്്്മാ
യിയ്എസട്ി ദല്്ബൽെമ്്
നിയായ ചസബർ പപ്്ഫ.്
ചസബർക്റ്്വാെിെളം്ദസ്്്്
റ്്്സദ്ൊൺദസഡ്ഹാക്്ർമാ
രം്ഉൾകപ്്കടസാഹെരയ്ംമ്ത
കലട്ക്്ാനം്നശീെരണപര്വ
ർത്്നങ്്ൾനടത്്ാനം്സാ
ധയ്തയ്ണ്്്.
ഹാക്്ർമാർ അദോദോെ

കനറ്്് വർക്്്െെില്കട രര
സര്രംആശയവിനിമയംനട
ത്്്ന്്്ണ്്്.ചസബർആപെ്മ
ണങ്്ൾക്്ാവശയ്മായ വിഭവ
ങ്്ൾരങ്്്കവയക്്്്ന്്്മ്ണ്്്.
കൊദോണചവറസ്ബാധയ്
ള്്സ്്ലങ്്ള്കട ഓൺചല
ൻ മാപ്്്െൾ കഷയർ കെയ്്്
ദപ്്ൾഅതിന്ള്്ില്കടഅ
രെടൊരിെൊയദൊഫറ്്്്കവ
യറ്െൾ െടത്്ിവിട്ന്് തര
ത്്ില്ള്്ആപെ്മണരദ്്തിെ

ൾഹാക്്ർമാർആസ്പത്ണം
കെയ്്്ന്്തായിചസബർപപ്്
ഫ്െകണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
വിൻദോസികന്്്ഏത്ദവ

ർഷനിലം്പര്വർത്്ിക്്്ന്്ഇ
ത്്രം മാൽകവയറ്െൾ െയ
ൽ എകസ്്്്്ൻഷൻ അറ്്ാച്്്കമ
ന്്്്െൾവഴിദനരിട്്്സിസ്്്്ത്്ി
ന്ള്്ിൽെടന്്്െയറം്.
റിദോട്്്വർക്്ികലകവല്്്വി

െിെകെമറിെടക്്ാൻ,ദെദറ്്
കനറ്്് വർക്്്മായി ദോജിച്്്
ദോെകമമ്്ാടം്ലഭയ്മാക്ന്്ഒ
ര്വിരിഎൻകൊലയ്്ഷന്ര്
രം നലെ്ിയിട്്്ണ്്്. 95% ഉര
ദോക്്്സ്്ാരനങ്്ള്കടയം്
വർക്്്പെ്ംദോംജീവനക്്ാർ
ക്്്ംലഭയ്മാക്്്ന്്ഈ കൊ
ലയ്്ഷൻസ്രക്്ാഭീഷണികയ
വലികോര്രരിധിവകരകെറ്
ക്്ാൻപര്ാപത്മാണന്്്ചസ
ബർപപ്്ഫ്െീഫ്എകസ്ിെയ്്ട്്ീ
വ്ഓെീസർദോണികവല്്ാക്്
അഭിപര്ായകപ്്ട്്്.

െര്നാഗപ്്ള്്ി:െവറനിദോ
ജെമണ്്ലത്്ികലഅഞ്്്ര
ഞ്്ായത്്്െെിലായി പര്വർ
ത്്ിക്്്ന്്െമ്്്യ്ണിറ്്ിെിച്്
ന്െൾഎം.മ്ദെഷ്എംഎൽ
എസദ്്ർശിച്്്. രഞ്്ായത്്്
അധിക്തർക്്് ഭക്്്യധാനയ്ം
ചെമാറി.നീണ്്െര, െവറ,ര
ന്്ന,ദതവലക്്ര,കതക്്്ംഭാ
ഗം രഞ്്ായത്്്െെിലായിട്്ാ
ണ്ഇന്്കലരാവികല11മ്ത
ലാണ് എംഎൽഎസദ്്ർശ
നംനടത്്ിയത.്
നീണ്്െരയിൽെമ്്്യ്ണിറ്്ി

െിച്്ൻസദ്്ർശിച്്ദശഷംഭ
ക്്്യ ധാനയ്ങ്്ൾ പര്സിഡന്്്്
എസ.്ദസത്ലക്്്മി,ചവസ്
പര്സിഡന്്്്രി.സ്ദരപദ്്്ൻ,ര
ഞ്്ായത്്്കസപെ്ട്്റിദോൺ
സൻ ൊർദോസ് രീറ്്ർ, സി

ഡിഎസ് കെയർദരഴസ്ൺ
ദഷർെി കഹൻപട്ി എന്്ിവർ
ദെർന്്്ഏറ്്്വാങ്്ി.
െടങ്്ിൽദല്്ക്്്രഞ്്ായ

ത്്ംഗം കെ. എ.നിയാസ,്ര
ഞ്്ായത്്്സ്്ിരംസമിതിഅ
ധയ്ക്്രായദൊജ,ജഗേമ്്ത്
ടങ്്ിയവർരകക്്ട്ത്്്.െവറ
യിൽരഞ്്ായത്്്ഓെീസിൽ
പര്വർത്്ിക്്്ന്്െമ്്്യ്ണിറ്്ി
െിച്്നിൽനൽെിയധാനയ്ങ്്
ൾരഞ്്ായത്്്പര്സിഡന്്്്രി.
കെ.ലെിത,കസപെ്ട്്റിചഷല
ജ,സിഡിഎസ്കെയർദരഴസ്
ൺബി.ശശിെലഎന്്ിവർഏ
റ്്്വാങ്്ി.ചവസ്പര്സിഡന്്്ി
റ്്ി. രാഹ്ൽ, സ്്ിരംസമിതി
അധയ്ക്്ൻ ദോബിൻസൺ
ത്ടങ്്ിയവർരകക്്ട്ത്്്.
രന്്നരഞ്്ായത്്ിൽ െി

റ്്്ർയ്രിസക്്െിൽചവസ്
പര്സിഡന്്്് അനിൽ പ്ദത്്
ഴം,സ്്ിരംസമിതിഅധയ്ക്്
ൻസജിത്രഞ്്്,രഞ്്ായത്്ം
ഗംകജ.അനിൽ,സിഡിഎസ്
കെയർദരഴസ്ൺഉഷാറാണി
എന്്ിവർഏറ്്്വാങ്്ി.ദതവല
ക്്രപ്ത്്ൻസദക്്തത്്് പര്
വർത്്ിക്്്ന്് െിച്്നിൽ ഭ
ക്്്യധാനയ്ങ്്ൾ പര്സിഡന്്്്
ഐ. ഷിഹാബ,് സിഡിഎസ്
കെയർദരഴസ്ൺകെആർധ
നലക്്്മി എന്്ിവർ ദെർന്്്
ഏറ്്്വാങ്്ി.കതക്്്ംഭാഗത്്്
പര്സിഡന്്്്എ.ദയശ്ോസൻ,
സിഡിഎസ് കെയർദരഴസ്
ൺദപ്ഗസിവിൻസന്്്്,സ്്ിരം
സമിതിഅധയ്ക്്ൻപര്േീരക്
മാരൻരിള്്എന്്ിവർഏറ്്്
വാങ്്ി.

കമുുുയുണിറുുികിചുുനുകളിലേകുു്
എംഎൽഎഭകുുുയധാനുയങുുൾകകമാറി

ണതവേക്്രരമ്്്യ്ണിറ്്ിരിച്്ൻഎം.മ്ണരൈ്എംഎൽഎസന്്ർശിച്്്ഭക്്്യധാന്യങ്്ൾകരമാറ്
ന്്്.

കവള്്റട:ദോകഡ്ൗൺൊല
ത്്്പഗ്ാമീണദമഖലയികലദസ
വനപര്വർത്്നങ്്െിൽമാത്
െയാക്െയാണ്ബികജരിരാ
ലിദോട്ദമഖലാെമ്്ിറ്്ി.ദമഖ
ലാഅധയ്ക്്ൻഓംൊർബി
ജ്വികന്്്ദനത്തവ്ത്്ിൽദൊ
വിഡ്19പര്തിദോധപര്വർത്്
നങ്്ള്കട ഭാഗമായിആയിര
ത്്ിലധിെംമാസക്്െൾവിത
രണം കെയത്.് ദമഖലയികല
ഏഴ്വാർഡ്െെിലം്ശ്െീെ
രണയഞജ്ംനടത്്ി.ദപ്ബക്്്
േികെയിനികന്്്ഭാഗമായിഒൻ
രത്ജംഗഷ്ന്െെിൽസാനി
റ്്ചറസർസംവിധാനങ്്ൾഒ
ര്ക്്ി. മ്ഴ്വൻ വാർഡ്െെി
ദലയം്നിർധനക്ടം്ബങ്്ൾ

ക്്്ഭക്്്യെിറ്്്വിതരണംത്ട
ര്െയാണ.്െിടപ്്്ദോഗിെൾ
ക്്്ംനിർധനരായദോഗിെൾ
ക്്്ംമര്ന്്്െൾവീട്്ികലത്്ി
ക്്ാനം്പര്ധാനമപന്്്ിദ്രിതാ
ശവ്ാസ പര്വർത്്നെണ്്്ഏ
ദൊരിപ്്ിക്്ാന്മ്ള്് പര്വർ
ത്്നങ്്ൾനടത്്ിവര്ന്്്.
ബികജരിക്ക്പ്്ം ദസവാ

ഭാരതി പര്വർത്്െരായ ആ
നാവ്ർവിദോദ,്രാലിദോട്
അജീഷ,് പശ്ീജിത്്്,അജിത്്്
എന്്ിവരം് മ്ഴ്വൻ സമയ
പര്വർത്്നങ്്ൾക്്്ണ്്്. ആ
ദോഗയ്പര്വർത്്െകരയം്നി
യമരാലെകരയം് ആേരിക്്്
ന്്തികന്്്ഭാഗമായിതിര്വന
ന്്പ്രം കമഡിക്്ൽ ദൊകെ

ജിൽ ഐകൊദലഷനിൽ
ഡയ്്ട്്ികെയത്്വര്ന്്ആനാ
വ്ർസവ്ദേശിനിയായനഴസ്്
ഹരിതകയ ദമഖല െമ്്ിറ്്ിയ്
കടദനത്തവ്ത്്ിൽെഴിഞ്്േി
വസം ബികജരി സംസ്്ാന
കസപെ്ട്്റിെരമനജയൻവീട്്ി
കലത്്ിആേരിച്്്.
ദൊട്്യം കമഡിക്്ൽ ദൊ

കെജിൽഡയ്്ട്്ികെയ്്്ന്്മണ
വാരി സവ്ദേശിനിയായ പശ്ീജ
കയദോണിൽവിെിച്്്അഭിന
ദ്്നവം്അറിയിച്്്.മണവാരി
രതീഷ,്അര്വിദോട്അഭിലാ
ഷ,് രഞജ്ിത്്്, ദതരണിരാജീ
വ,്ക്ട്്ത്്ിവിെരാജീവ്എന്്ി
വർആേരിക്്ൽെടങ്്ിൽര
കക്്ട്ത്്്.

ലസവനശുപവർതുുനങുുളിൽമാതുകയായി
ബിടെപിപാേിലോടുലമഖോകമുുിറുുി

കവള്്റട:ദൊഴിവാഹനത്്ി
ൽഅതിർത്്ിവഴിദെരെത്്ി
ദലക്്് െടക്്ാൻ പശ്മിച്് അ
ഞ്്്ദരകരകവള്്റടരിടിക്
ടി.ടിഎൻ748946നമ്്റില്
ള്്ദൊഴിെയറ്്ിവരാറ്ള്്ഗ്
ഡസ്ിൽയാപത്കെയക്തത്്ി
യ െനയ്ാക്മാരി ജില്്യികല
നാഗർദൊവിൽസവ്ദേശിെൊ
യ ചപ്ഡവർ ജ്്ാനസിംഗ്
(42),ഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്ഷാന്
(30),മ്ത്്്(20),വസന്്്(I9),
ക്ഷണ്ൻ  (20) എന്്ിവരാ
ണ്രിടിയിലായത.്
രനച്്മ്ട്്ിൽഇറച്്ിദ്ക്ഴി

ഇറക്്ിയദശഷംആറ്ൊണി
വഴിെടക്്ാൻപശ്മിച്്സംഘ
കത്്കനട്്യക്്്്സമീരമ്ള്്
ശ്രരാണിയിൽവച്്ാണ്കവ
ള്്റടകൊലീസികന്്്രദപ്ോെിം
ഗ്സംഘംരിടിക്ടിയത.്

െണക്്ിലധിെം യാപത്ിെ
ര്ണ്്ായിര്ന്്തിനാൽചപ്ഡ
വർഉൾകപ്്കടരണ്്്ദരകരപര്
തിെൊക്്ി ദെകസട്ക്്്െ
യം്അഞ്്്ദരകരയം്ആദോ
ഗയ്വക്പ്്ധിക്തർക്്്ചെമാ
റ്െയം് കെയത്.് കവള്്റട
പര്ാഥമിെ ആദോഗയ് ദെപദ്്്
ത്്ികലത്്ിച്്്നടത്്ിയപര്ാഥ
മിെ രരിദോധനയിൽ രനി
ദോമറ്്്ലക്്ണങ്്ദോഇല്്ാ
ത്്തിനാൽഅഞ്്്ദരകരയം്
തിരികെ അയക്്്െയായിര്
ന്്്.
തമിഴ്നാട് അതിർത്്ിയി

കല െനയ്ാക്മാരി ജില്്യിൽ
കൊവിഡ്19ബാധിതര്കടഎ
ണ്്ംവർധിച്്്വര്ന്്സാഹെ
രയ്ത്്ിൽ കനയ്്ാറ്്ിൻെരഡി
ചവഎസര്ിഅനിൽക്മാറി
കന്്്നിർദദ്്ശപര്ൊരംകവള്്

റടസിഐപശ്ീക്മാറികന്്്യം്
എസഐ്സതീഷ്ദശഖരികന്്്
യം്ദനത്തവ്ത്്ിൽെന്്്മാ
മ്ട്ജംഗഷ്ൻമ്തൽകനട്്വ
കര16ദൊയിന്്്്െൾസ്്ാരി
ച്്് രരിദോധനെൾശക്്മാ
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇതിൽെഴിഞ്്ആഴച്്്മ്

തൽകനട്്,രനച്്മ്ട,്കെറിയ
കൊല്്, ദൊലാടി, ൊരദ്ക്
ണം, െന്്്മാമ്ട്  എന്്ീ 7
ദൊയിന്്്്െെിൽ രാപത്ി രരി
ദോധനയം്ഏർകപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.
െരക്്്വാഹങ്്െിൽചപ്ഡ

വകറക്ടാകത ഒരാൾക്്് യാ
പത്ാന്മതി നൽക്കമന്്്ം
ആള്െള്മായിവര്ന്്വാഹ
നങ്്കെ രിടികച്്ട്ത്്് െർശ
നനടരടിെൾചെക്ക്ള്്്
കമന്്്ംസിഐരറഞ്്്.

അനധികുതമായിലോറിയിൽഅതിർതുുികെകുുാന
ശുശമിചുുഅഞുുുലപടരടപാേീസ്പിെികുെി

അനധിക്തമായിഅതിർത്്ിരടക്്ാൻക്ശമിക്്ണവപിടിയിോയസംഘവ്ംവാഹനവ്ം.
ആരോഗയ്പര്വരത്്കതേ
ആദേിച്്്ബിതെരി
കവള്്റട:ബികജരിക്ന്്ത്്്
ൊൽ ദമഖലാ െമ്്ിറ്്ിയ്കട
ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ ആശാവർ
ക്്ർമാകരആേരിച്്്.പര്ധാനമ
പന്്്ിയ്കടആഹവ്ാനപര്ൊരം
ആദോഗയ്ദമഖലയിൽ  പര്വർ
ത്്ിക്്്ന്്വർക്്്ള്് സദ്ന
ഹാേരങ്്ൾവീട്െെികലത്്ി
കൊന്്ാടയണിയിച്്ാണ് നട
ത്്ിയത.് ദമഖലയികലമ്ഴവ
ൻ വാർഡ്െെിദലയം് ഭക്്്യ
െിറ്്്വിതരദോദഘ്ാടനംബി
കജരി സംസ്്ാന കസപെ്ട്്റി
െരമനജയനം്ജില്്ാെമ്്ിറ്്ി
അംഗം അര്വിദോട് സജി
യം്ദെർന്്്നിർവ്്ഹിച്്്.
ക്ന്്ത്്്ൊൽപഗ്ാമരഞ്്ാ

യകത്ി്കലസമ്ഹഅട്ക്്െ
യിൽനിന്്്ഭക്്ണംനിറ്ത്്
ലാക്്ിയ ക്ന്്ത്്്ൊൽമാ
ച്്ാംദൊട്സവ്ദേശിെൊയ  ര
വി-ഗിരിജേമ്്തിെൾക്്്ഉച്്
ഭക്്ണംവിതരണംകെയ്്്ന്്
ത്ബികജരിദമഖലെമ്്ിറ്്ിയാ
ണ.്ഭക്്ണവിതരണംത്ടര്
കമന്്്ദമഖലാകസപെ്ട്്റിെിമ്്ി
ണ്്ിമദഹഷ്രറഞ്്്.മ്ഴ്വൻ
വാർഡ്െെിലം്ഇദപ്്ൾനട
ത്്ിവര്ന്് രച്്ക്്റി വിതര
ണംത്ടര്കമന്്്യ്വദോർച്്
ദമഖലാപര്സിഡന്്്്അരവിദ്്്
ക്ഷണ്നം്ജനറൽകസപെ്ട്്
റിമാണിനാട്വിദോദം്അറി
യിച്്്.

കവള്്റട:കൊവിഡ്ൊലത്്്
ദ്രിതംഅന്ഭവിക്്്ന്്വകര
ജാതി,മത,വർ്്ണ്്,വയ്തയ്ാസമി
ല്്ാകത എല്്ാവദരയം് സഹാ
യിക്്ണകമന്്് േക്്ിണദെര
ൊ മഹായിടവെയികല രാലി
ദയറ്്ീവ്കെയർ്്ദൊർ്്ഡിദനറ്്
ർ്്മാദോട്ദോഡദററ്്ർ്്ദോസ്്്്്റ
വ.ധർ്്മ്്രാജ്റസ്്ാലംനിർ്്ദദ്്
ശിച്്്.ആവശയ്ത്്ിന്മര്ന്്്ം
ഭക്്ണവം്  ലഭിക്്ാകതആ
രം്ബ്ദ്്ിമ്ട്്ര്ത.്സർക്്ാർ
നിർ്്ദദ്്ശങ്്ൾ്് രാലിച്്്കൊ

ണ്്്ഇത്്രംപ്ണയ്പര്വർ്്ത്്ി
കെയ്്ാൻ്്ബിഷപ്്്നിർ്്ദദ്്ശംന
ലെി.
അരെടത്്ിൽ്്കരട്്്നടക്്ാ

ൻ്്െഴിയാത്്യ്വാവിന്നട
ക്്ാന്ള്്സഹായയന്്ംകവ
ള്്റടഏരയ്യിലരാലിദയറ്്ീവ്
കെയറികന്്്ച്മതലവഹിക്്്
ന്്റവ.ഇ.ചഷൻ്്ചെമാറി.
കവള്്റടഏരയ്യികല900ലധി
െം ദരർ്്ക്്്വിവിതതരത്്ി
ല്ള്് സഹയം എത്്ിച്്് ന
ൽ്്െി.

നടക്്ാൻ്്രഴിയാത്്യ്വാവിന്നടക്്ാന്ള്്സഹായയക്ത്്ം
റവ.ഇ.കൈൻ്്കരമാറ്ന്്്.

വയ്തയ്ാസമില്്ാതതഎല്്ാവരേയം്
സഹായിക്്ണം:രോസ്്്്്റവ.ധര്്മ്്ോജ്റസ്്ാലം

അചുുനുുലോവിേിൽുു30േിറുുർ
ചാരായംടൊേീസ്പിെിടുചുടുതുുു
കൊട്്ാരക്്ര: ദൊവിഡ-്19
കന്്് രശ്്ാത്്ലത്്ിൽ അച്്
ൻ്്ദൊവിൽ്്മ്ന്്്മ്ക്്ിൽ്്വയ്ാ
ജൊരായവിൽ്്പ്്നനടത്്്ന്്
തായിരഹസയ്വിവരംലഭിച്്തി
കന്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽ്്കരാലീ
സ്നടത്്ിയകറയഡ്ിൽ്്30ലി
റ്്ർ്്ൊരായംരിടികച്്ട്ത്്്.അ
ച്്ൻ്്ദൊവിൽ്്സ്ദരഷ്ഭവനി
ൽ്്നാരായണരിെെമെൻ്്മ്റി
ചക്്യ്്ൻ്് മണിയൻ്്എന്് മ
ണിയൻ്് (66) ഭാരയ് വിലാസി
നി(60)എന്്ിവകരഅറസ്്്്്കെ
യത്.് വീടികന്്് രിറെിൽ്് വി
ൽ്്പ്്നയക്്്ായി െന്്ാസിലം്
ക്പ്്ിയില്മായി സ്ക്്ിച്്ിരി
ക്്്െയായിര്ന്്്ൊരായം.മ്
ൻ്്പ്അബെ്ാരിദെസിൽ്്രിടി
ക്്കപ്്ട്്്ശിക്്അന്ഭവിച്്യാ
ൊണ്മണിയൻ്്.
ദോക്്്ഡൗണികന്്്രശ്്ാത്്
ലത്്ിൽ്് വയ്ാജവാറ്്് തടയ്ന്്
തിനായിആൾ്്താമസമില്്ാകത
ഒഴിഞ്്് െിടക്്്ന്് വീട്െൾ്്,
രാറെവ്ാറിെൾ്്,ആറ്്്തീരങ്്ൾ്്
ത്ടങ്്ിയവ ദെപദ്്്ീെരിച്്് ശ
ക്്മായ നിരീക്്ണങ്്ൾ്് ഏ
ർ്്കപ്്ട്ത്്ിയിട്്്െെതം്,മ്ൻ്്പ്
അബെ്ാരി ദെസിൽ്്കപ്്ട്്് ശി

ക്്ാ െഴിഞ്്് വര്ന്്വര്കട
പര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്വീക്്ിക്്്ന്്
തിനം്സമാനക്റ്്ക്തയ്ങ്്െി
ൽ്്ഏർ്്കപ്്ട്ന്്ത്തടയ്ന്്തി
ന്ദവണ്്നിർ്്ദദ്്ശങ്്ൾ്്എല്്ാ
എസഎ്ച്്്ഒ മാർ്്ക്്്ം നൽ്്െി
യിട്്്ണ്്്.കൊല്്ംറ്റൽ്്ജില്്യി
ൽ്് ദൊവിഡ-്19 ദോക്്്ഡൗ
ൺ്് നിയമലംഘനവ്മായിബ
ന്്കപ്്ട്്്261ദെസ്െൾ്്രജി
സ്്്്ർ്്കെയ്്്െയം് 265ദരകര
അറസ്്്്്ംകെയത്.്242വാഹന
ങ്്ൾ്്രിടികച്്ട്ത്്്.അതിഥി
കൊഴിലാെിെള്കടദക്്മംഉറ
പ്്്വര്ത്്്ന്്തിനായിഉദേ്ോഗ
സ്്ർ്് െയ്ാമ്്്സദ്്ർ്്ശിക്്്ന്്
തിനം് അനധിക്ത വാഹന
യാപത്െൾ്്നിയപന്്്ിക്്ാൻ്്വാ
ഹന രരിദോധന െർ്്ശനമാ
ക്്ാനം്ജില്്യികലഎല്്ാകൊ
ലീസ്ഉദേ്ോഗസ്്ർ്്ക്്്ംനിർ്്ദദ്്
ശംനൽ്്െിയിട്്്െെതായികൊ
ലീസ്ദമധാവിഹരിശക്്ർ്്അ
റിയിച്്്.

വീടിനുളുുിലുുചാരായംവാറു്ു
ബയുുടുുീഷയുനുുപിടിയിലുു
കവള്്റട:വീടിന്ള്്ിൽ്്ൊരാ
യംവാറ്്ിയതിന്ബയ്്ട്്ീഷയ്നാ
യയ്വാവ്എക്ചസസികന്്്
രിടിയിൽ്്. കവള്്റട മണ
ദത്്ട്്ംപ്്ാക്്ാലവീട്്ിൽ്്സ്ദമ
ഷ്(33)ണ്രിടിയിലായത.്ഇന്്്
ർ്്കനറ്്ികന്്് സഹായദ്ത്കട
യാണ്ഇയാൾ്്മേയ്മ്ണ്്ാക്്ാ
ൻ്്രരിശീലിച്്ത.്2ലിറ്്ർ്്ൊ
രായവം്വാറ്്്രെരണങ്്ളം്

െകണ്്ട്ത്്്.അമരവിെഎക്
ചസസ്ഇൻ്്സ്്്കരക്്ർ്്അജീ
ഷികന്്് ദനത്തവ്ത്്ിൽ്് പര്ിവ
ന്്്ീവ്ഓെീസർരതീഷ്സിവി
ൽ്് ഓെീസ്്ർ്്മാരായ വിദജഷ്
ലാൽ്്പെ്ഷണ്,അനിഷ്എസ.്
എസ.്,അനീഷ്വി. കജ,രമയ്,
സനൽ്്ക്മാർ്്അടങ്്്ന്്സം
ഘമാണ്ഇയാകെരിടിക്ടിയ
ത.്

ദുരിതാശുവാസനിധിയിലേകുു്കണുുേ
ബാങുു്മുനുു്േകുുംനൽകി
മലയിൻെീഴ:്മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കട
ദ്രിതാശവ്ാസ നിധിയിദലക്്്
െണ്്ലസഹെരണബാക്്്3ല
ക്്ംര്രയം്,പര്സിഡന്്്ികന്്്
ഒര് മാസകത്് ഓണദററിയ
വം്ചെമാറിയതായിബാക്്്
പര്സിഡന്്്്ം,സഹെരണആ
ശ്രപത്ികെയർമാന്മായഎ
ൻ. ഭാസ്രാംഗൻഅറിയിച്്്.
ബാക്്ികന്്്െീഴില്ള്്സഹെ
രണആശ്രപത്ിയിൽആദോ
ഗയ്വക്പ്്ികന്്്മാർഗനിർദേശ
ങ്്ൾ രാലിച്്്കൊണ്്് കൊ
ദോണാ ബാധിതകര അടിയ
ന്്ിരസാഹെരയ്ത്്ിൽപര്ദവ
ശിപ്്ിക്്ാൻ15െിടക്്െദോട്
ക്ടിയഐസദലഷൻവാർഡ്
സജ്്ീെരിച്്ിട്്്ണ്്്.കൊവിഡ്
സംശയിക്്്ന്്ദോഗിെകെവി
വിധ നിരീക്്ണ ദെപദ്്്ങ്്െി

ദലക്്് കൊണ്്്ദൊക്ന്്തി
നായിസർവസജ്്മായിആ
ഴെ്െൊയി ആശ്രപത്ി വെ
ആംബ്ലൻസ്സൗജനയ്മായി
സർവീസ്നടത്്ിവര്ന്്്കണ്്
ന്്്ം കെയർമാൻ രറഞ്്്.
ദോക്ഡൗൺത്ടങ്്ിയദശ
ഷം സഹെരണ ആശ്രപത്ി
െയ്ാന്്്ീനിൽ ഭക്്ണം സൗജ
നയ്മാണ.്200ദലകറദരർനി
തയ്വം് ഭക്്ണം െഴിക്്്ന്്്
ണ്്്. ആവശയ്കപ്്ട്ന്്വർക്്ാ
യിആശ്രപത്ിവെകമഡിക്്
ൽദറ്്്്റിൽനിന്്്ംമര്ന്്്െ
ൾ വീട്െെിൽ എത്്ിക്്ാന്
ള്്സൗെരയ്വം്ഇതിദോടെം
പര്വർത്്ിെമാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ദോക്ഡൗണികനത്ടർന്്്വീ
ട്െെിൽകവറ്കതഇരിക്്്ന്്
വർക്്്രച്്ക്്റിക്ഷികെയ്്ാ

ൻവിത്്്ം,വെവം്വാങ്്്ന്്
തിനായിെണ്്ലബാക്്്രലിശ
രഹിതവായ്രനൽക്കമന്്്ം
എൻ. ഭാസ്രാംഗൻഅറിയി
ച്്്.

െര്നാഗപ്്ള്്ി:ദൊവിഡ്പര്
തിദോധപര്വർത്്നത്്ികന്്്
ഭാഗമായിമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കടദ്
രിതാശവ്ാസനിധിയിദലയക്്്്
രന്്നപഗ്ാമരഞ്്ായത്്്10ല

ക്്ംര്രനൽെി.ത്െയ്കട
കെക്്് രഞ്്ായത്്് പര്സിഡ
ന്്്് എസ.് ശാലിനി െലകറ്്്ർ
ബി.അബ്്്ൾനാസറിന്ചെ
മാറി.പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്ചവ

സ് പര്സിഡന്്്് അനിൽ പ്
ദത്്ഴം,അംഗങ്്ൊയകജ.അ
നിൽ,രവി,രഞ്്ായത്്്കസ
പെ്ട്്റിസജീവ്എന്്ിവരം്ര
കക്്ട്ത്്്.

മ്ഖ്യമക്ത്്ിയ്നടദ്രിതാശ്വാസനിധിയിണേയ്ക്്്പന്്നക്രാമപഞ്്ായത്്്10േക്്ംര്പയ്നടനെ
ക്്്പഞ്്ായത്്്ക്പസിഡ്്്്എസ്.ശാേിനിരേക്റ്്ർബി.അബ്്്ൾനാസറിന്കരമാറ്ന്്്.

കവഞ്്ാറമ്ട:് കവമ്്ായം
ദൊൺപഗ്സ്ദ്ല്ക്്്െമ്്ിറ്്ി
യ്കട ദനത്തവ്ത്്ിൽ കൊ
ദോണദോഗപര്തിദോധത്്ി
കന്്്ഭാഗമായിദൊത്്ൻദൊ
ട് പഗ്ാമരഞ്്ായത്്ികല ദവ
ദങ്്ട്ജംഗഷ്നിൽദല്്ക്്്ജ
നറൽ കസപെ്ട്്റി ദവദ്ങ്ട്
ഷാജഹാകന്്്അധയ്ക്്തയിൽ
രണ്്ാംഘട്് ഭക്്്യവിതരണം
നടത്്ി.
ഭക്്്യെിറ്്്വിതരണംഡിസി

സി ജനറൽ കസപെ്ട്്റി കൊ
യ്ത്്്ർദൊണംസ്ദ്്രൻഉ
ദഘ്ാടനംകെയത്.്ദൊത്്ൻ
ദൊട്മണ്്ലംപര്സിഡന്്്്അ
ഡവ്:അനസ,്യ്ത്്് ദൊൺ
പഗ്സ്ജില്്ാജനറൽകസപെ്ട്്റി
സാജൻലാൽ,ദൊത്്ൻദൊ
ട്രഞ്്ായത്്്സ്്്്ാന്്്ിംഗ്െമ്്ി
റ്്ികെയർമാൻസബീനബീഗം,

ദ്ല്ക്്് ചവസ് പര്സിഡന്്്്
രാറയക്്്ൽഷാജി,മറ്്്ഭാര
വാഹിെൊയ പ്ര്ദോത്്മ
ൻ,ബാബ്രണിക്്ർ,വിജയ
ന്ദനതാജി പ്രം, ഹാഷിം,
ഷാെി, വിദോദ് മണി, ദവ
ദങ്്സാഗർ,രാദജഷ,്വിദോ
ദ,്അനിൽ.കെ.ആർ,ഷിന,്

കഷെീഖ,് ദവദ്ങ് േിവാെര
ൻ,സായിക്മാർ,രാജദോരാ
ൽ,ഗിരീഷ്വാവറയമ്്ലം,ഷറ
ഫ,്സീമ,സ്ശീലൻ,ശശിഎ
ന്്ിവര്കടദനത്തവ്ത്്ിലാണ്
പര്തിദോധപര്വർത്്നവം്ഭ
ക്്്യെിറ്്്വിതരണവം്നടത്്ി
യത.്

രണുുാംഘടുുഭകുുുയകുുിറുു്വിതരണംനെതുുി

രണ്്ാംഘട്്ഭക്്്യക്്ിറ്്ിന്്്വിതരണോദ്ഘാടനംഡിസിസിജന
റൽനസക്രട്്റിനൊയ്ത്്്ർണൊണംസ്ന്്രൻഉദ്ഘാടനംനെ
യ്്്ന്്്.

കരര്മാത്റ: ദെരമാൻത്ര്
ത്്്ആയ്ർദവേഡിസക്രൻ
സറിയിൽകൊവിഡ്19ദോഗ
പര്തിദോധത്്ിന്ള്് െിെി
ത്്യക്്്്ം ഔഷധത്്ിന്മാ
യിആയ്ർരക്്ാക്്ിനിക്പര്വ
ർത്്നമാരംഭിച്്്.
െഠിനംക്െംപഗ്ാമരഞ്്ായ

ത്്് പര്സിഡന്്്് രി. കെലി
കസ്,്ദോഗപര്തിദോധഔഷ
ധക്്ിറ്്്വാർഡ്കമമ്്ർഅബ്്്
ള്്യക്്്്ചെമാറിഉദഘ്ാടനം
നിർവ്്ഹിച്്്.
വാർഡ്(2)തലെൺവീനർ

സ്ജിത,്ആശാവർക്്ർഷീജ,
ൊർമസിസ്്്്്രമയ്ജി.നായർത്
ടങ്്ിയവർരകക്്ട്ത്്്.ആയ്
ർരക്്ാ ക്്ിനിക്്ികന സംബ
ന്്ിച്്്ദോ.ഷർമദ്ഖാൻവിശ
േീെരിച്്്.

ആയ്ർരക്്ാ
ക്്ിനിക്
പ്രവർത്്നമാരംഭിച്്്

എംഎൽഎയുടെഓർമുുകുുായികമുയുണിറുുി
കിചുുണിലേയുകുു്ഭകുുണം
െര്നാഗപ്്ള്്ി: െവറ നി
ദോജെമണ്്ലത്്ികലവി
വിധെമ്്്യ്ണിറ്്ിെിച്്ന്െ
െിദലക്്് എംഎൽഎയ്കട
ഓർമ്്യക്്്ായി ഭക്്്യസാ
ധങ്്കെത്്ിച്്് നൽെി ക്
ടം്ബാംഗങ്്ൾ. അന്്രിച്്
എൻ.വിജയൻരിള്്എം
എൽഎയ്കടഓർമ്്ക്്ായി
ട്്ാണ്മെൻദോ.വിസ്ജി
ത്്്ഒര്േിവസകത്്ഭക്്
ണത്്ിനാവശയ്മായ ഭക്്്യ

സാധനങ്്ൾ നൽെിയത.്
മൺ മറഞ്് എംഎൽഎ
എൻ.വിജയൻരിള്്യ്കട
ഓർമ്്യക്്്ായി41-ാംെരമ
േിനത്്ിലാണ്മെൻെമയ്്
ണിറ്്ിെിച്്ണിദലക്്്രലെ
രക്്്സാധനങ്്ളം്രഴങ്്
ളം്,രച്്ക്്റിെളം്സംഭാവ
നയായി നൽെിയത.് ബാ
ബ് വിൊസം്, ൊണ്്ി എ
പബ്ഹാമം് ഒപ്്മ്ണ്്ായിര്
ന്്്.

കൊല്്ം:പര്ായപ്ർത്്ിയാൊ
ത്്കരൺക്ട്്ികയനിരന്്രം
രീഡനത്്ിനിരയാക്്ിയ ആ
കെകൊലീസ്അറസ്്്്്കെയത്.്
കൊല്്ംെിതറെിഴക്്്ംഭാഗം
തലവരമ്്് സവ്ദേശി സിറാജ്
(45)ആണ്അറസ്്്്ിലായത.്െ
ഴിഞ്്േിവസം വയറ്ദവേന
കയ ത്ടർന്്് കരൺക്ട്്ികയ
സമീരകത്്പര്ാഥമിെആദോ
ഗയ്ദെപദ്്്ത്്ികലത്്ിച്്ിര്ന്്്.
പര്ഥമിെആദോഗയ്ദെപദ്്്ത്്ി
ൽനിന്്്ംെടയക്്്ൽതാല്
ക്്്ആശ്രപത്ിയിദലക്്്ക്ട്്ി
കയമാറ്്ി. താല്ക്്്ആശ്ര
പത്ിയിൽനടത്്ിയരരിദോധ
നയിലാണ്കരൺക്ട്്ിഗർഭി
ണിയാകണന്് വിവരം പ്റ
ത്്്വര്ന്്ത.്ത്ടർന്്്ആശ്
രപത്ിഅധിക്തർചെൽഡ്
ചലകനവിവരമറിയിച്്്.ചെ
ൽഡ്ചലൻെടയക്്്ൽകൊ
ലീസിൽനൽെിയരരാതിയ്
കടഅടിസ്്ാനത്്ിലാണ് പര്
തികയഅറസ്്്്്കെയത്ത.്  പര്
തിക്റ്്ംസമ്്തിച്്ിട്്്ണ്്്.മാസ
ങ്്ൊയി കരൺക്ട്്ിയ്മായി
പര്തിഅട്പ്്ത്്ിലായിര്ന്്്.
ഇയാൾ താമസിക്്്ന്് വീട്്ി
ലം്കരൺക്ട്്ിയ്കടവീട്്ിലം്
മറ്്്ംകവച്്്ക്ട്്ികയഇയാൾനി
രന്്രംചലംഗിെമായിരീഡി
പ്്ിച്്ിര്ന്്തായി കൊലീസി
ദോട്ഇയാൾരറഞ്്്.ക്ട്്ി
രിദ്ന്ക്് സമ്ോയത്്ിൽ
കരട്്താണ.് ക്ട്്ി പര്ായപ്ർ
ത്്ിയാൊത്്തിനാൽ ഇയാ
ള്കട ദരരിൽ ദോകസ്് ഉൾ
കപ്്കടയ്ള്്വക്പ്്്െൾച്മ
ത്്ിയിട്്്ണ്്്. ദൊടതിയിൽ
ഹാജരാക്്ിയ പര്തികയ റിമാ
ൻഡ്കെയത്ിട്്്ണ്്്.

പ്രായപ്ർത്്ിയാകാത്്
പരൺക്ട്്ിപയനിരന്്രം
രീഡിച്്യാൾരിടിയിൽ
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െരക്്്ഗതാഗതമ്ള്്തിനാൽമ്വ്്ാറ്്്പ്ഴയിലെരോട്്ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്പരനാപ്്ിൾത്ശ്ർനഗരത്്ിലെരഴെന്്യിൽനിന്്്െില്്റവിൽപ്്നക്്ായിവാഹനത്്ി
ൽകയറ്്്ന്്്.-കെ.കെ.നജീബ്

മ്ഖ്യമട്ത്്ിയ്മര
ദ്രിരാശ്വാസനിധിയിദലക്്്
സംഭാവനനൽകി
കൊടുങുുലുുുർ:പ്ല്്്റ്്് 611-ന
മ്്ർസർവീസ്സെകരണബാ
ങ്്്മ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്തടദ്രിതാശ്ോ
സനിധിസകമാറി.ബാങ്്്വക
100000/-ര്പയ്ം,പ്പസിഡണ്്ി
ത്്് ഓണകററിയവ്ം ഡയറ
ക്റ്്ർകോർഡ്അംഗങ്്ള്തട
സിറ്്ിങ് ഫിസ്ം,ജീവനക്്ാര്
തട വിെിതം ഉളത്പ്
തട160506/-ര്പമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്
തട ദ്രിതാശ്ോസനിധിയികല
ക്്്നൽകി.160506ര്പയ്തട
തെക്്്ബാങ്്് പ്പസിഡ്്്് .തക.
ജി.മ്രളീധരൻ തോട്ങ്്ല്്്ർ
അസിസ്്്്ൻറരജിസ്ടർഗീതക്്്
സകമാറി.ബാങ്്്സവസ്പ്പസി
ഡ്്്്ടി.തക.ലാല്,ഡയറക്റ്്ർ
കോർഡ് തമമ്്ർ എം. എ.ഇ
പബ്ാെിം,ബാങ്്്തസപക്ട്്റിഎം.
തക.അനിതാക്മാരി,ജീവന
ക്്ാരനായഒ.ആർ.രാകജപ്ദ്്ൻ,
തോട്ങ്്ല്്്ർ എ.ആർ.ഓഫീ
സ്ജീവനക്്ാർത്ടങ്്ിയവർ
സംബന്്ിച്്്.
വടകുുാഞചുുരി: മ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്
തട ദ്രിതാശ്ോസനിധിയികല
ക്്് അത്്ാണി പിഎസ്സി
കബങ്്്വിെിതം15,00,000ര്പ
യ്ം,ഭരണസമിതിഅംഗങ്്ള്
തടഒര്മാസത്ത്സിറ്്ിംഗ്ഫീ
സ്ം,പ്പസിഡണ്്ിത്്്കോണ
കററിയവ്ം,ജീവനക്്ാര്തടഒ
ര് മാസത്ത് കവതനവ്ംഅ
ന്ബന്്സ്്ാപനങ്്ളിതലജീ
വനക്്ാര്തട വിെിതം ഉളപ്്
തട22,61,992ര്പയ്തടതെക്്്
മപ്ന്്ിഎസിതൊയ്തീന്സക
മാറി.
സൗജന്യദറഷന്ംകിറ്്്ം
അന്വേിച്്്
വടക്്ാക്ഞ്രി:മ്ണ്്ത്്ിക്ക്
ട്സ്കനൊലയംഅക്ന്വാസി
കളക്്്സൗജന്യകറഷന്ംകി
റ്്്ം അന്വദിച്്്. സ്കനൊല
യംആൻറണി നൽകിയഅ
കപക്് കണക്്ിതലട്ത്്ാണ്
217അക്ന്വാസികളക്്്1080
കികോഅരിഅന്വദിച്്ത്.ക്
ടാതതപലവ്യജ്്നങ്്ളഅട
ങ്്ിയ54കിറ്്്ഉടൻസ്കനൊല
യത്്ിൽഎത്്ിക്്്തമന്്്തല
പ്്ിള്്ിസസ്ല്ഓഫീസർകോ
ഷികോസ്പറഞ്്്.

രട്രട്രവർത്്കമന
മരാലീസ്
അധിദ്ഷ്രിച്്രായി
രരാരി
പഴയന്്്ർ:പപത്പപ്വർത്്കൻ
രഘ്ക്മാറിന് കനതര പഴയ
ന്്്ർ ക്സ്്്ഷനിതല ക്പഗഡ്എ
സ്.ഐ.ബാബ്ജി,തെഡ്കോ
ൺസ്്്്ബിളസഷജ്എന്്ിവർ
കൊശമായി തപര്മാറ്കയ്ം
അധിക്ക്പിക്്്കയ്ം തെ
യ്തതായിപരാതി.
വാർത്്ാകശഖരണവ്മായിബ
ന്്ത്പ്ട്്്തവള്്ിയാഴ്െഉച്്ക്്്
പഴയന്്്ർഎളനാട്കോഡിൽ
നിന്്രഘ്വിതനഅത്വഴിവ
ന്്കപ്ഗഡ്എസ.്ഐ.ബാബ്ജി
തട്്ിക്്യറ്കയ്ംസഭ്യമല്്ാതത
തപര്മാറ്കയ്ം തെയ്ത്.എ
ന്്ാൽമാധ്യമ പ്പവർത്്കനാ
തണന്്റിയിച്്ക്പ്ള അതോ
ത്ക്വീട്്ിൽഇര്ന്്്നടത്്ിയാ
ൽ മതി നിത്ന് അറസ്്്്് തെ
യ്തിരിക്്്ന്്് എന്്ായി. പി
ന്്ീട്ക്സ്്്ഷനിതലത്്ിയക്പ്ള
തെഡ് കോൺസ്്്്ബിളസഷ
ജ്വിത്്് വക അധിക്ക്പം.
പ്പാകദശികകലഖകകോട്ഇയാ
ളക്്്പരമപ്ഛ്്ം.ക്സ്്്ഷനിതല
ത്്്ന്്വതരഅധിക്ക്പിക്്്
ന്്ത്ഇയാള്തടസ്്ിരംരീതി
യാണ്. പിന്്ീട് രഘ്ക്മാറി
ത്്്ക്തടയ്ണ്്ായിര്ന്്മതറ്്ാ
ര് കലഖകൻസി.ഐ.പി.സി.
ൊക്ക്കോട് കാര്യങ്്ള
പറഞ്്് കോധ്യത്പ്ട്ത്്ിയ
കപ്്ഴാണ്രഘ്ക്മാറിതനവിട്്
യച്്ത്.
മൊഴിലാളിസഹകരണ
സംഘംരച്്ക്്റികിറ്്്
വിരരണംമചയ്ത്
നടത്്റ:ഒല്്്ർ്്കമഖലതോഴി
ലാളി സെകരണ സംഘത്്ി
ത്്് കനത്യത്േത്്ിൽ്് നടത്്റ
പഞ്്ായത്്ിതലവിവിധകോള
നികളിതലക്്്പച്്ക്്റികീറ്്്ക
ള്്വിതരണംതെയ്ത്.സംഘം
ഓഫിസിൽ്്കശഖരിച്്്തയ്്ാറാ
ക്്ിയആയിരക്ത്ളംകീറ്്്ക
ള്്വാെനങ്്ളിൽ്്വിട്കളിൽ്്
എത്്ിച്്് നൽ്്ക്കയായിര്
ന്്്.വിതരണഉദ്ഘാടനംസം
ഘം പ്പസിഡ്്്് അനിൽ്്തൊ
ക്റ്ക്്ാട് ഷീബ ബീബ് വിന്
സകമാറി നിർ്്വെിച്്്. കോ
ൺ്്പ്ഗസ് മണ്്ലം പ്പസിഡ്്്് 
അനിര്ദ്്ൻ്്,സംഘം തസപ്കട്്
റിസ്ജിതാപ്ശീധരൻ്്എന്്ിവ
ർ്്െടങ്്ിൽ്്പത്ങ്ട്ത്്്.
മാസ്ക്ം
സാനിറ്റ്സറ്ംനൽകി
മാള : തോകോണദ്രിതാശ്ോ
സപ്പവർത്്നങ്്ള്തടഭാഗമാ
യിമാളമളട്്ിപർപ്്സ്കോ-ഓ
പ്്കററ്്ീവ്തൊസസറ്്ിനൽകി
യ  സാനിസ്റ്സർ, മാസ്ക്,
സാനിസ്റ്സർസ്ക്പപയർത്ട
ങ്്ിയവമാളതപാലീസ്ക്സ്്്ഷ
ൻൌസ്ഓഫീസർസജിൻശ
ശി തൊസസറ്്ി പ്പസിഡ്്്് 
തക.എൻ.സജീവനിൽനിന്്്ം
ഏറ്്്വാങ്്ി. തൊസസറ്്ി ഡ
യറക്റ്്ർകോർഡ്അംഗങ്്ളാ
യപി.ഡി.ഷിബ്,സി.എൽ.പി
ക്്്.അഡ്േ:ഓ.തജ.തജനീഷ്,
മറ്്്തപാലീസ്ഉക്ദോഗസ്്ർത്
ടങ്്ിയവർസംബന്്ിച്്്.

ക്ന്്ംക്ളം : മര
ത്്ംകോട് എതകജി
നഗർകോഡിൽവച്്്
ഗ്ണ്്ാ സംഘങ്്ള
ഏറ്്്മ്ട്്ിയ സംഭവ
ത്്ിൽ രണ്്് കപതര
ക്ന്്ംക്ളം തപാലീ
സ്അറസ്്് ്്തെയ്ത്.
ക്റ്മ്്്ർ പാലമഠ
ത്്ിൽവീട്്ിൽപ്പശാ
ന്്്എന്്െിന്്മണി
(30),കല്്ായിൽവിജീ
ഷ് (25)എന്്ിവതരയാണ്ക്
ന്്ംക്ളം എ.സി.പി.ടി.എസ്.
സികോജിത്്്നിർക്ദ്ശപ്പകാ
രംക്സ്്്ഷൻൌസ്ഓഫീസർ
തക.ജി.സ്കരഷിത്്്കനത്ത്േ
ത്്ിൽഅറസ്്്്്തെയ്തത്.കഴി
ഞ്്15നായിര്ന്്്കകസിനാ
സ്പദമായ സംഭവം.പ്പശാന്്ി
തന ഭീഷണിത്പ്ട്ത്്്കയ്ം
വാെനംഇടിപ്്ിച്്്തോല്്ാൻ
പ്ശമിക്്്കയ്ംതെയ്തകകസി
ലാണ്വിജീഷിതനയ്ംഎതക
ജികോഡിൽവച്്്വിജീഷിതന
തടഞ്്്നിർത്്ിഭീഷണിത്പ്
ട്ത്്ിമാരകായ്ധമ്പകോഗി
ച്്്തോലത്പ്ട്ത്്ാൻപ്ശമിച്്
കകസിലാണ്പ്പശാന്്ിതനയ്ം
അറസ്്് ്് തെയ്തത്. മ്ൻസവ
രാഗ്യമാണ് ആപ്കമണത്്ിന്
കാരണതമന്്് തപാലീസ് പറ
ഞ്്്.എര്മത്പ്ട്്ി, ക്ന്്ംക്
ളംഎന്്ീതപാലീസ്ക്സ്്്ഷന്
കളിൽനിരവധിപ്കിമിനൽകക
സ്കളിൽപപ്തികളാണ്ഇര്വ
ര്ം.കഴിഞ്്തഫപ്ബ്വരിനാ
ലാംതീയ്്തിതോവന്്്ർകല്്ഴി
ഉത്്വദിവസംക്ക്പ്തത്്ിന്

സമീപമ്ള്്കോഡിൽതവച്്്വി
ജീഷ്ംസ്ഹ്ത്്്ക്്ള്ംകെർ
ന്്് പ്പശാന്്ിത്്് സ്ഹ്ത്്്
ക്്തളവധിക്്ാൻ പ്ശമിക്്്ക
യ്ംത്ടർന്്്വീടാപ്കമിച്്്നാ
ശനഷ്്ം വര്ത്്്കയ്ം തെ
യ്ത കകസിൽ കോടതിയിൽ
നിന്്്ംലഭിച്്ജാമയ്ത്്ിൽകഴി
യതവയാണ് വീണ്്്ം ആപ്കമ
ണം നടത്്ിയത്.കഴിഞ്് ജ
ന്വരിഒന്്ാംതീയ്്തിപ്ലർ
ത്ച് വികജഷിത്്് സ്ഹ്ത്്ി
ത്്് വീടാപ്കമിച്്് നാശനഷ്്്ട
ങ്്ളവര്ത്്ിയതിന്ംഅമ്്
കോട്അപമര്യാദയായിതപര്
മാറിയതിന്ംരജിസ്്്്ർതെയ്ത
കകസിൽ പ്പശാന്്്ം സ്ഹ്
ത്്്ക്്ള്ംജാമയ്ത്്ിലിറങ്്ിയ
ത്ം അട്ത്് ദിവസത്്ിലാ
ണ്. ജാമ്യത്്ിൽ ഇറങ്്ിയത്.
സബ്്് ഇൻസ്തപക്റ്്ർമാരായ
ഇ.ബാബ്,എം.വി.കോർജ്,എ.
എസ്.ഐമാരായ കോമസ്,
കോക്ലൻ,സി.പി.ഒ.സദ്്ീപ്
എന്്ിവര്ം പ്പതികതള പിടി
ക്ടിയസംഘത്്ില്ണ്്ായിര്
ന്്്.

അറസ്്്്ിൊയനര്തികൾ

തോട്ങ്്ല്്്ർ്്: തകാവിഡ്കാ
ലം വായന തോണ്്്അർ്്ഥവ
ത്്ാക്്ാൻ്് തോട്ങ്്ല്്്രിൽ്്
നിന്്്അനന്യമായഒര്മാത്
ക.ഏറിയാട്മ്െമ്്ദ്അബ്്്റ
െിമാൻ്്സാെിബ്പ്ഗന്്ശാല
യാണ് പ്ഗാമീണ പ്ഗന്്ശാലക
ള്്ക്്്മ്ഴ്വൻ്്മാത്കയാക്്ാ
വ്ന്്ഡിജിറ്്ൽ്്കാറ്്കോഗ്വി
കസിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത്. സല
പ്ബറിയിതല 11,000പ്സ്തക
ങ്്ള്തട കാറ്്കോഗ്
http://books.sayahna.org/ml/pdf
/malc-catalog.pdf ൽ്്നിന്്്ം
ഡൗൺ്്കോഡ് തെയ്്ാം. ഇതി
ൽ്് പതിനായിരക്ത്ളം മല
യാളപ്ഗന്്ങ്്ളാണ്.തൊസബ
ലികലക്്ിത് പകർ്്ത്്ിയാൽ്്
എള്പ്്ത്്ിൽ്്പ്സ്തകങ്്ള്്
തിരഞ്്് കണ്്്പിടിക്്ാൻ്് ക
ഴിയ്ം.തൊസബലിൽ്്അകോ
ബ് അക്പകാബാറ്്് ഇൻ്്സ്്് ്ാള്്
തെയ്താൽ്് മതി. അകതലയ്
ള്്വർ്്ക്്്സേ്ന്്ംപഗ്ാമത്്ിതല

വായനശാലകളിൽ്്പ്സ്തക
മ്ക്ട്എന്്റിയാൻ്്ഈകാ
റ്്കോഗ് പ്പകോജനത്പ്ട്
ത്്ാം.കകരളത്്ിതല 8000-ല
ധികംവര്ന്്പ്ഗാമീണവായന
ശാലകളിൽ്്ആദ്യത്ത്ഡിജി
റ്്ൽ്് കാറ്്കോഗാണിത്.ഒര് വ
ർ്്ഷം മ്മ്്ാണ് പ്ശമകരമായ
ഈ ദൗത്യത്്ിന് സലപ്ബറി
പപ്സിഡ്്്്കറ്കപ്്ാടത്്്തക.
തക. മ്െമ്്ദിത്്് കനത്ത്േ
ത്്ിൽ്്ത്ടക്്മിട്്ത്.മാമത്എ
ന്്റിയത്പ്ട്്ിര്ന്് തക.തക.മ്
െമ്്ദ്ഇക്പ്ള്്ഡിജിറ്്ൽ്്കാ
റ്്കോഗ് യാഥാർ്്ഥ്യമാവ്ക്പ്
ള്് ജീവിച്്ിരിപ്്ില്്.സകലാഷ്
നാഥ്നാട്്്കാരായറഷീദ്പി.
എം., നസീർ്് പ്ത്്ൻ്്ച്്ാൽ്്,
സിയാവ്ദ്്ീൻ്്തക.എം.എന്്ീ
സ്ഹ്ത്്്ക്്ളിൽ്്നിന്്്ം സ
മാെരിച്് ഫണ്്്പകോഗിച്്ാ
ണ്പദ്്തിയ്തടനിർ്്വെണം
മ്ക്ന്ട്്്തോണ്്്കൊയത്
'തക.എച്്്.ഹ്സസന്പ്റതമ,

തക.പി.സത്യൻ്്,നജീബ്തക.
എ.,ലിൻ്്സിവിൽ്്സൺ്്വി.,ധ
ന്യസി.എസ്എന്്ിവര്ംസാ
ക്ങ്തിക നിർ്്വെണതൊര്
ക്്ി. 'മലയാള പ്ഗന്്സ്െി'
യ്ക്്ായിതക.എം.കോവിെിട്്
ത്പ്ട്ത്്ിയ വർ്്ഗ്്ീകരണമാ
ണ്അവലംബമാക്്ിയത്.തൊ
സബൽ്്സലപ്ബറികാറ്്കോഗ്
സാദ്്്യമാക്്ാനായിസി.വി.രാ
ധാക്ഷ്ണൻ്്ന്തനപി.ഡി.
എഫ്.സാക്ങ്തികതവികസി
പ്്ിത്ച്ട്ത്്്.നജീബ്തയ്്ാറാ
ക്്ിയ 'കോെ' ഓൺ്്സലൻ്്
കാറ്്കോഗ് അക്ല്ഡ് തെയ്്്
ന്്ത്സകലാഷ്നാഥാണ്.ഡാ
റ്്യ്ംവർ്്ഗ്്ീകരണവ്ംപ്കമീക
രിക്്ാൻ്് ഇനിയ്ം കശഷിക്്്
ന്്്ത്ണ്ങ്്ില്ംഇതിത്്്ഉള്്ട
ക്്ംനമ്്്തടഭാഷാപ്ഗന്്ങ്്ള്
തടഒര്പരിക്ഛ്ദവ്ം,മറ്്്സല
പ്ബറികള്്ക്്് അന്കരണീയ
മായഒര്മാത്കയ്മായിമാറ്
ന്്്.

ഡിജിറ്്ൽ്്കാറ്്സോഗ്ൊയിഏറിയാട്മ്ഹമ്്ദ്
അബ്്്റഹിൊന്്സാഹിബ്ഗര്ന്്ശാല

ഇരിങ്്ാലക്്്ട: ജനറൽ്് ആ
ശ്പപ്തിയിൽ"വാക്ഇൻ്്സാം
പിള്് കികോസ്ക് " (വിസ്ക്)
പ്പവർ്്ത്്നംആരംഭിച്്്.തകാ
കോണ കോഗികള്തടസാംപി
ള്് സ്രക്്ിതമായി എട്ക്്ാ
ൻ്്സാധിക്്്ം.ആയിരംര്പ
കോളംവര്ന്്പി.പി.ഇ.കിറ്്്
ഉപകോഗിച്്് കളയ്ക എന്്
പ്പാകോഗികബ്ദ്്ിമ്ട്്്വിസ്
ക്്ില്തടപരിെരിക്്തപ്്ട്ം.ഒ
ര്സ്്ലത്്്കികോസ്ക്താ
തക്ാലികമായിസ്്ാപിച്്്വലി
യകോതിൽ്്സാംപിള്കള്്കശ
ഖരിക്്ാനാവ്ം.എറണാക്ളം
കളമകശരിതമഡിക്്ൽ്്കോകള
ജിതല കോക്റ്്ർ്്മാര്തട സം
ഘം ര്പകല്പനതെയ്ത വാ
ക്്്ഇൻ്്സാംപിള്്കികോസ്
ക്(വിസ്ക്)രാജ്യതൊട്്ാതകഉ
പകോഗിക്്ാന്ള്്തയ്്ാതറട്
പ്്ിലാണ്.ഇതിത്്്പ്പരംഭഘട്്
ത്്ിൽ്്തത്ന്സംവിധാനംഇ
രിങ്്ാലക്്്ടജനറൽ്്ആശ്പ
പ്തിയില്ംഎത്്ിയിരിക്്് ക
യാണ്. വികദശ രാജ്യങ്്ളിൽ്്
നിന്്്ംകോഗികതളഎയർ്്ആ
ബ്ലൻ്്സിൽ്്സ്രക്്ിതമായി
മറ്്്രാജ്യങ്്ളികലയ്ക്്്എത്്ി
ക്്്ന്്യ്ണികവഴ്സൽ്്തമഡി
ക്്ൽ്്പ്ടാൻ്്സ്ഫറ്ംഇരിങ്്ാല
ക്്്ടനഗരസഭയ്ംസംയ്ക്്
മായാണ്ഈസംവിധാനംജ
നറൽ്്ആശ്പപ്തിയിൽ്്സ്്ാ
പിക്്്ന്്ത്.രണ്്് മിനിറ്്ിൽ്്
താതഴസമയംതോണ്്്സാംപി
ള്്കശഖരിക്്ാൻ്്സാധിക്്്ന്്

രീതിയിലാണ് വിസ്ക്. സാമ്
െ്യ വ്യാപനം നടന്്ാൽ്് ആ
കോഗ്യ പ്പവർ്്ത്്കർ്്ഏറ്്വ്ം
അധികംകനരിട്ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്
കപഴ്സണൽ്് ത്പപാട്്ക്്ൻ്്എ
ക്യ്പ്തമ്്്് കിറ്്്കള്തട (പി.
പി.ഇ)ദൗർ്്ലഭ്യമാണ്.ഇതിന്
ള്്പരിൊരമായാണ്വിസ്ക്
എത്്്ന്്ത്. ഇരിങ്്ാലക്്്ട
ജനറൽ്്ആശ്പപ്തിയിൽ്്നട
ന്്െടങ്്ിൽമ്നി.തെയർ്്കപ
ഴ്സൺ്്നിമ്യഷിജ്വിസ്കി്്്
ഉദ്ഘാടനം നിർ്്വെിച്്്. സ്്് ്ാ
്്്ിംങ്്്കമ്്ിറ്്ിതെയർ്്കപഴ്സ
ൺ്്മാർ്്,നഗരസഭഉകദ്യാഗസ്്
ർ്്,ആശ്പപ്തിജീവനക്്ാർ്്ത്
ടങ്്ിയവർ്് െടങ്്ിൽ്് പത്ങ്ട്
ത്്.്ത്ശ്ർ്്ജില്്ാആശ്പപത്ി

യില്ം ഉടൻ്് തത്ന് ഇത്്ര
ത്്ില്ള്്വിസ്ക്കികോസ്ക്
സ്്ാപിക്്്തമന്്് യ്ണികവ
ഴ്സൽ്്തമഡിക്്ൽ്്പ്ടാൻ്്സ്ഫ
ർ്്തെയർ്്മാൻ്്നിസാർ്്അഷറ
ഫ്അറിയിച്്്.സാംപിള്്കശഖ
രണത്്ിനായി എത്്്ന്് ഓ
കോആള്കള്്ക്്്ംഓകോപി.
പി.ഇ. കിറ്്് ധരിക്്ണതമന്്ാ
ണ്െട്്ം.എന്്ാൽ്്,ആയിരം
ര്പകോളം വര്ന്് പി.പി.ഇ.
കിറ്്്ഉപകോഗിച്്്കളയ്കഎ
ന്്പ്പാകോഗികബ്ദ്്ിമ്ട്്്വി
സ്ക്്ില്തട പരിെരിക്്ത്പ്
ട്ം.ഒര്സ്്ലത്്്കികോസ്ക്
താത്കാലികമായി സ്്ാപിച്്്
വലിയകോതിൽ്് സാംപിള്ക
ള്്കശഖരിക്്ാനാവ്ം.

ഇരിങ്്ാെക്്്ടജനറൽആശ്രനത്ിയിൽസ്്ാരിച്്വിസക്ില്്്
ഉദഘ്ാടനംനഗരസഭാലെയർരരഴസ്ൺനിമയ്ഷിജ്നിർവഹി
ക്്്ന്്്.

ഇരിങ്്ാലക്്്രജനറൽആശ്രട്രിയിൽ
"വിസ്ക്"ട്രവർത്്നംത്രങ്്ി

ൊലക്്്ടി:കോക്ഡൗൺ്്കാ
ലത്്്പഴയകദശീയപാതയില്
ള്്കക്ല്ലിബാറിൽ്്അനധി
ക്തമദ്യവിൽ്്പ്്ന.ബാർസീ
ൽ തെയ്ത്. ത്ശ്ർ്് എക്
സസസ്വിജിലൻ്്സ്സംഘം
മാകനജരടക്്ം മ്ന്്് കപകര
യ്ം മ്പ്്ത്്ിയാറ് ക്പ്്് മദ്യ
വ്ംപിടിക്ടി.മ്രിങ്്്ർ്്പ്ത്
ക്ശ്രി ൊമക്്ാല കോഷി
(45),ബാർ്്മാകനജർ്്കെർ്്ത്്ല
സ്േകദശി കതജസ് വീട്്ിൽ്് പ്പ
കാശ് (49)ബാർ്്ജീവനക്്ാര
ൻ്്കാസർകോഡ്സ്േകദശിപാ
ലക്്ൽ്് വീട്്ിൽ്് ശാന്്ക്മാർ്്
(33)എന്്ിവരാണ്പിടിയിലാ
യത്.കോക്ഡൗൺ്്കാലത്്്
മദ്യവിൽ്്പ്്നനടത്്ിയത്്ിന്

കക്ല്ലിബാറിത്്്ഉടമത്ക്തി
തരകകതസട്ത്്തായിഅസി

സ്്്്്്്്എക്സസസ്കമ്്ീഷണ
ർ്്വി.എസലീംപറഞ്്്.കോ

ഷി കോക് ഡൗൺ്് കാലത്്്
അനധിക്തമായിമദ്യവിൽ്്പ്്
നനടത്്്ന്്തായിഎക്സസ
സ്ഇ്്്ലിജൻ്്സ്വിഭാഗത്്ി
ന്കിട്്ിയരെസ്യവിവരത്ത്
ത്ടർ്്ന്്്കോഷിയ്തടവീടിത്്്
പരിസരത്്് നിന്്്സ്ക്്്ട്്റി
ൽ്് മദ്യ വിൽ്്പ്്നക്്് കൊക്
ക്പ്ഴാണ്സംഘം പിടിക്ടി
യത്. കോഷിതയ കോദ്യം തെ
യ്തക്പ്ഴാണ്കക്ല്ലിബാറി
ൽ്്നിന്്്ആണ്മദ്യംലഭിക്്്
ന്്തന്സരിച്്്നടത്്ിയപരി
കോധനയിലാണ്മ്പ്്ത്്ിയാ
റ്ക്പ്്ിമദ്യവ്ംപിടിക്ടിയത്.
ൊലക്്്ടിയിതലവിവിധബാ
റ്കളിൽ്്കോക്ഡൗൺ്്കാല
ത്്് അനധിക്തമായി മദ്യം

വിൽ്്ക്്്ന്്തായിരെസ്യവി
വരത്ത് ത്ടർ്്ന്്ാണ് പരി
കോധന നടത്്ിയത്.എക്
സസസ് ഇ്്്ലിജൻ്്സ് ഇ
ൻ്്സ്തപക്റ്്ർ്് എസ്. മകോജ്
ക്മാർ്്എസ്,അസിസ്്് ്്്്്എ
ക്സസസ്ഇൻ്്സ്തപക്റ്്ർ്് മ
ണികണ്ഠൻ്്, ഷിബ് തക.എ
സ,്ഷിബ്തക.എസ,്പി.സതീ
ഷ്തക.എ.ഷഫീക്്്,ൊലക്്്
ടി എക്സസസ് ഇൻ്്സ്തപ
ക്റ്്ർ്്എ.രാധാക്ഷ്ണൻ്്പ്പീ
വ്്്ീവ്ഓഫീസർ്്സ്നിൽ്്ക്
മാർ്്,ഉക്ദയാഗസ്്രായതക.വി.
ജിസ് കൊൻ്്,പി. പി. ഷാ
ജ്,ശ്യാംഎസ്,എ.ടിഷാജ്എ
ന്്ിവരാണ് പരികോധനക്്്
കനത്ത്േംനൽ്്കിയത്.

ബാറില്്അനധിക്തമദയ്വില്്പ്്ന;
മ്ന്്്പേർഅറസ്്്്ില

അറസ്്്്ിൊയനര്തികൾ

ഗ്ണ്്ാസംഘാംഗങ്്ൾഏറ്്്മ്ട്്ി;
രണ്്്ദരർഅറസ്്്്ിൽ

ഇരിങ്്ാലക്്്ട: കോക് ഡൗ
ണിത്്്ഭാഗമായിമ്രിയാട്പ
ഞ്്ായത്്ിൽ്്ആരംഭിച്്ിട്്്ള്്
സമ്െഅട്ക്്ളയിൽ്്വ്യാപ
ക പ്കമക്ക്തടന്്്ആകോപിച്്്
കോൺ്്പ്ഗസ് അംഗങ്്ള്് പ
ഞ്്ായത്്്ഓഫീസിന്മ്ന്്ിൽ്്
ഉപവാസസമരംനടത്്ി.മറ്്്
പഞ്്ായത്്്കളിൽ്്അഗതിക
ളായവർ്്ക്്്മ്ന്്് കനരവ്ംഭ
ക്്ണം തോട്ക്്്ക്പ്ള്് ഇ
വിതടഉച്്ക്്്മാപ്തമാണ്ഭക്്
ണംനൽ്്ക്ന്്തതന്്്ംതവറ്ം
പതികനഴ്കപർ്്ക്്്മാപ്തമാണ്
ഇവിതട ഭക്്ണം തോട്ത്്്
തോണ്്ിരിക്്്ന്്തതന്്്ംസമ
രക്്ാർആകോപിച്്്. എന്്ാ
ൽ്്അട്ക്്ളനടത്്ിപ്്ിനായി
വ്യാപകമായിപണപ്്ിരിവ്നട
ക്്്ന്്തായിഅവർപറഞ്്്.
ഇത്ക്ടാതത അരിയ്ം പച്്
ക്്റികള്ം പലവ്യഞ്ജനങ്്
ള്ം പല സംഘടനകള്ം വ്യ
ക്്ികള്ം സൗജന്യമായി ന
ൽ്്ക്ന്്്മ്ണ്്്.പണംപിരിക്്്
ന്്തിത്്്കോ സാധനങ്്ള്്
സൗജന്യമായി വാങ്്്ന്്തി
ത്്്കോയാതോര്തരത്്ില്
മ്ള്്കരഖകള്ംഇത്വതരയ്ം
സകകാരയ്ംതെയത്ിട്്ിതല്്ന്്്ം
അംഗങ്്ള്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ഇതി
ത്്് കൊണിറ്്റിങ്ച്മതലയ്
ള്് ക്ക്മകാര്യസ്്ിരംസമി

തിയധ്യക്്തയ കാര്യങ്്ള്്
കോധ്യതപട്ത്്്ന്്തിന്
തസപ്കട്്റികോ ച്മതലയ്ള്്
ഉക്ദയാഗസ്്കോ തയ്്ാറാക്
ന്്ിത്ല്ന്്്ംകോൺ്്പ്ഗസ്അം
ഗങ്്ള്്ആകോപിച്്്.ഇത്സം
ബന്്ിച്്്ജില്്ാകലക്റ്്ർ്്ക്്്ം
പഞ്്ായത്്്തഡപ്യ്ട്്ിഡയറ
ക്റ്്ർ്്ക്്്ംപരാതിനല്കിയിട്്്
ള്്തായികോൺ്്പ്ഗസ്പാർ്്ല
തമ്്്റിപാർ്്ടിലീഡർ്്ജസ്്്്ിൻ്്
കോർ്്ജ് പറഞ്്്. എന്്ാൽ്്
സാമ്െ്യ അട്ക്്ളയിൽ്് നി
ന്്്ംഭക്്ണംലഭിക്്്ന്്വതര
അനർ്്െരാതണന്്്പറഞ്്്ഒ
ഴിവാക്്്ന്്തിനാണ് പ്പതിപ
ക്്ം പ്ശമിക്്്ന്്തതന്്്ം എ
ല്്ാത്്ിന്ം കണക്്്കള്് ഉ
ത്ണ്ന്്്ം പഞ്്ായത്്് പ്പസി
ഡ്്്് സരിത സ്കരഷ് പറ
ഞ്്്. പഞ്്ായത്്ിതലക്ട്ം
ബപ്ശീയ്തട കനത്യത്േത്്ിൽ്്
ക്ട്ംബപ്ശീ കാ്്്ീനിൽ്് കഴി
ഞ്്മാസം28നാണ്സമ്െ
അട്ക്്ളപ്പവർ്്ത്്നംആരം
ഭിച്്ത.്പഞ്്ായത്്്സ്്്്ാ്്്ിംങ്്്
കമ്്ിറ്്ി തെയർ്്മാൻ്്മാരായ
തക. വ്ദ്്ക്മാരി,ഗംഗാകദവി
സ്നിൽ്്,അംഗങ്്ളായകോമ
സ്തോകലത്്്,എംതകകോ
ര്ക്ട്്ി,കൊളികജക്്ബ്,സ്ത്റ്
ഫി കോഷി എന്്ിവർ്് സമര
ത്്ിന്കനത്ത്േംനൽ്്കി.

സമ്ഹഅട്ക്്ളയിൽട്കമദ്ക്ട്:
മ്രിയാട്ഉരവാസസമരം
മ്രിയാട്രഞ്്ായത്്ാഫീസിന്മ്ന്്ിൽനടന്്ഉരവാസസമരം
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പ്പതികോധ പ്പവർത്്നങ്്
കോതൊപ്്ംമഴക്്ാലപ്ർവശ്
െീകരണപ്പവർത്്നങ്്ളികല
ക്്്ം തക്ദ്ശ സ്േയംഭരണ
സ്്ാപനങ്്ള പ്ശദ്് തെല്
ത്്ണതമന്്്മപ്ന്്ിഎസിതൊ
യ്തീൻ.െരിത കർമ്് കസന
യ്തടയ്ം അയ്്ങ്്ാളി തോഴി
ല്റപ്്്പദ്്തിയ്തടയ്ംവാർ
ഡ്സാനിക്റ്ഷൻകമ്്ിറ്്ിയ്
തടയ്ംകനത്ത്േത്്ിൽജനകീ
യപങ്്ാളിത്്ക്ത്തടശ്െീക
രണപ്പവർത്്നങ്്ളനടപ്്ാ
ക്്ണതമന്്് മപ്ന്്ി പറഞ്്്.
സേ്ാമിഭ്മാനദ്്തീർത്്അതി
ഥി തോഴിലാളികളക്്ായ്ള്്
ഭക്്ണസാമപ്ഗികളനൽക്
ന്് െടങ്്ിലായിര്ന്്് മപ്ന്്ി
ഇക്്ാര്യം പറഞ്്ത്.700 അ
തിഥി തോഴിലാളികളക്്ായി
പത്്് ദിവസക്ത്ക്്്നൽകാ
വ്ന്് ഭക്്ണ സാമപ്ഗികള
ആണ് സ്ോമി ഭ്മാനദ്് തീർ
ത്് നഗരസഭയ്ക്്് നൽകിയ
ത്.. വടക്്ാക്ഞ്രി നഗരസഭ

യ്തടകമ്യ്ണിറ്്ികിച്്ണികല
ക്്് വിവിധ സംഘടനകളിൽ
നിന്്്ംവ്യക്്ികളിൽനിന്്്ം
നല്് രീതിയിൽസൊയസെ
കരണങ്്ളലഭിച്്്തോണ്്ിരി
ക്്്ന്്്.െടങ്്ിൽസാധ്പത്്
നാഭനിൽനിന്്്ംമപ്ന്്ിഎസി
തൊയ്തീൻഭക്്ണസാമപ്ഗിക
ളഏറ്്്വാങ്്ി.െടങ്്ിൽപ്പശ
സ്ത െിപ്തകലാ നിര്പകനാ
യവിജയക്മാർകമകോൻവട
ക്്ാക്ഞ്രിനഗരസഭതൊത്മ
രാമത്്് സ്്് ്ാൻഡിങ് കമ്്ിറ്്ി
തെയർമാൻഎംആർഅന്പ്
കികോർ,ആകോഗ്യസ്്്്ാൻഡി
ങ്കമ്്ിറ്്ിതെയർകപഴ്സൻജ
യപ്പീതകൊെനൻ,വികസന
കാര്യസ്്്്ാൻഡിങ്കമ്്ിറ്്ിതെ
യർകപഴ്സൻസലല നസീർ,
കൗൺസിലർപിആർഅരവി
ദ്്ാക്്ൻ.,പിഎൻജയന്്ൻ,
െപ്ദ്്കൊെൻക്മ്്ളങ്്ാട്ന
ഗരസഭാ തസപ്കട്്റി മ്െമ്്ദ്
അനസ്, തമഡിക്്ൽ കോതള
ജിൽഎസ്ഐഅര്ൺഷാ,
പത്ങ്ട്ത്്്.

മഴക്്ാലപ്ർവശ്ചീകരണട്രവർത്്നങ്്ൾ
നരത്്ണം:മട്ത്്ിഎ.സി.മമായ്രീൻ

ഉത്്വേിനത്്ിൽ്്ദ്ഷ്ട്രത്്ിൽ്്ആരാധനയ്ക്്്
എത്്ിയവർ്്അറസ്്്്ിൽ്്
ഒറ്്പ്്ാലം:വകോട്ൊത്്ൻ്്കണ്്ാർ്്കാവിൽ്്കോക്ഡൗൺ്്നി
യപ്ന്്ണങ്്ള്്ലംഘിച്്്ആരാധനത്ക്ത്്ിയ27കപർ്്ത്ക്തിതര
കകതസട്ത്്്.ക്ക്പ്തം ഭാരവാെികള്് ഉള്്ത്പ്തടയ്ള്്വർ്്ത്ക്
തിതരയാണ്കകസ്.ഇതിൽ്്18പ്ര്ഷൻ്്മാതരകപതരഅറസ്്്്്തെ
യ്ത്.9സ്പ്തീകള്്ത്ക്തിതരയാണ്കകസ്.8വാെനങ്്ള്ംപിടി
തച്്ട്ത്്.്ഒര്ഓകട്്റിക്്യ്ംഏഴ്സബക്്്കള്മാണ്സ്്ലത്്്
നിന്്്പിടിത്ച്ട്ത്്ത്.ഉത്്വദിനമായതവള്്ിയാഴ്െയാണ്ഭജ
നക്്ടക്്ംഭക്്ജനങ്്ള്്കാവികലത്ക്ത്്ിയത്.തപാലീസ്ംആ
കോഗ്യപ്പവർ്്ത്്കര്ംനൽ്്കിയനിർ്്ക്ദ്ശങ്്ള്്ലംഘിച്്്യാതോ
ര്വിധസ്രക്്ാമാനദണ്്ങ്്ള്ംപാലിക്്ാതതവിവിധസ്്ല
ങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംഒത്്്ക്ടിയഇവർ്്തക്്തിതരതപാലീസ്നിയമന
ടപടിസ്േീകരിക്്്കയായിര്ന്്്.കാവിൽ്്ആള്കള്്ക്ടിയതറി
ഞ്്്ജില്്ാതപാലീസ്കമധാവിശിവവിപ്കമിത്്്നിർ്്ക്ദ്ശപ്പകാര
മായിര്ന്്്അറസ്്്്്.ഇവതരപിന്്ീട്ജാമ്യത്്ിൽ്്വിട്്്.

വിദേശമേ്യവ്മായിഒരാൾഅറസ്്്്ിൽ
ക്ന്്ംക്ളം: നിർമാണം പ്ർത്്ിയാ
കാത്്വീട്്ിൽനിന്്്ം23ലിറ്്ർവികദശ
മദ്യംപിടിച്്കകസിൽഒരാതളക്ന്്ംക്
ളംതപാലീസ്അറസ്്്്്തെയ്ത്.തതത്ക്
പ്റം,കണ്്മ്്്ള്്ിവീട്്ിൽദികവഷാണ്
(32)അറസ്്്്ിലായത.്തതതക്്പ്റത്്്നി
ർമ്്ാണത്്ിലിരിക്്്ന്് വീടിന്ള്്ിൽ
നിന്്്ം23ലിറ്്ർവികദശമദ്യംപിടിക്ടി
യസംഭവത്്ിലാണ്അറസ്്് ്്. തോകോ
ണവ്യാപനത്്ിത്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ
സമ്്്ർണകോക്്്ഡൗൺപ്പഖ്യാപ്്ിച്്
തിതനത്ടർന്്്വ്യാജവാറ്്്ംഅനധിക്
തമദ്യവില്പനയ്ംവ്യാപകമായകോതടതപാലീസ്പരികോധന
കർശനമാക്്ിയിര്ന്്്.ഇതിത്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽവിഷ്ദിന
ത്്ിൽനടത്്ിയപരികോധനയിലായിര്ന്്്നിർമ്്ാണത്്ില്
ള്്വീടിന്ള്്ിൽനിന്്്മദ്യകശഖരംകത്ണ്ത്്ിയത്.ത്ശ്ർജി
ല്്ാസിറ്്ിതപാലീസ്കമധാവിയ്തടപ്പക്തയകനിർക്ദ്ശത്ത്ത്ടർ
ന്്്നടത്്ിയഅക്നേഷണത്്ിൽക്ന്്ംക്ളംഅസിസ്്്്്്്്കമ്്ി
ഷണർടി.എസ്.സികോജിന്ലഭിച്്രെസ്യവിവരത്്ിത്്്അടി
സ്്ാനത്്ിൽക്ന്്ംക്ളംകസ്്്്ഷൻൌസ്ഓഫീസർതക.ജി..സ്
കരഷിത്്്കനത്ത്േത്്ിൽനടത്്ിയതറയ്ഡിലാണ്വിൽപ്്നന
ടത്്്ന്്തിനായിസ്ക്്ിച്്മദ്യംപിടിത്ച്ട്ത്്ത്.
ഷാപ്്്ദോണ്്ട്രാക്റ്്ർഅറസ്്്്ിൽ്്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ലെരിയ്ക്്ായിസ്പി
രിറ്്്ക്ടിച്്്യ്വാക്്ള്്ഗ്ര്തരാവസ്്
യിലായകകസിൽ്്ഷാപ്്്കോൺ്്പ്ടാക്റ്്
ർഅറസ്്്്ിൽ്്.തവള്്ാങ്്ല്്്ർ്്വള്്ിവട്്
ത്്്രണ്്്യ്വാക്്ള്്സ്പിരിറ്്്ക്ടിച്്്
ഗ്ര്തരാവസ്്യിലായസംഭവത്്ിലാ
ണ്യ്വാക്്ള്്ക്്്സ്പിരിറ്്്നൽ്്കിയ
ആതളതൊലീസ്അറസ്്്്്തെയ്തത്.വ
ള്്ിവട്്ം പ്ബാലംസ്േകദശി തൊക്ത്ഴ
ത്്് വീട്്ിൽ്് ബികോയിതയയാണ്(43)
സി.ഐ.എം.തജ.ജികോ,എസ്.ഐ.പി.
ജി.അന്പ്എന്്ിവര്തടകനത്തേ്ത്്ി
ൽ്്അറസ്്്്്തെയ്തത്.ഷാപ്്്കോൺ്്പ്ടാ
ക്റ്്റായ പ്പതിയാണ് യ്വാക്്ള്്ക്്്
സ്പിരിറ്്്നൽ്്കിയതതന്്്തൊലീസ്പറഞ്്്.കഴിഞ്്ബ്ധനാ
ഴ്െയാണ്പ്ബാലംപ്പകദശത്ത്എകോളംയ്വാക്്ള്്ലെരിക്്ാ
യിസ്പിരിറ്്്ക്ടിച്്ത്.ഇതിൽ്്പ്ബാലംസ്േകദശികളായക്ണ്്ിയാ
റവീട്്ിൽ്്കെമന്്്(34),കരിനാട്്്വീട്്ിൽ്്വിന്(30)എന്്ിവരാണ്
ഗ്ര്തരാവസ്്യിലായത്.കെമന്്ിതനത്ശ്ർ്്തമഡിക്്ൽ്്കോ
ളജില്ംവിന്വിതനഎറണാക്ളത്ത്ആശ്പപ്തിയില്ംപ്പകവ
ശിപ്്ിച്്്.എസ്.ഐ.പ്ശീനി,എ.എസ്.ഐ.സ്ജിത്്്,സി.പി.ഒ.മാ
രായഅന്പ്ലാലൻ്്,സവശാഖ്മംഗലത്്്എന്്ിവര്ംതൊലീ
സ്സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്്.കോടതിയിൽ്്ൊജരാക്്ിയപ്പതി
തയറിമാ്്്്തെയ്ത്.

അറസ്്്്ിൊയദിരവഷ്

അറസ്്്്ിൊയനര്തി

സറ്്്്പ്്്മെസമ്്നൽകി
മാള:പഞ്്ായത്്്അന്മതിയില്്ാതത പ്പവർത്്ിച്് മാംസസം
സ്കരണ,കോഴിവളർത്്ൽകകപ്ദ്്ംഎന്്ിവക്്്ക്റ്്്പ്്്തമക്മ്
നൽകി.മാളപഞ്്ായത്്്അണ്്ല്്്രിലാണ്ജനവാസകകപ്ദ്്ത്്ി
ൽഇവപ്പവർത്്ിച്്ിര്ന്്ത്.തോവിഡ്-19ത്്്ഭാഗമായാണ്ന
ടപടി.തെൽത്്്ഇൻസ്തപക്റ്്ർസി. എൻകവണ്,ക്പപംലാൽ,
കോബി,പഞ്്ായത്്്തസപക്ട്്റിമധ്സ്ദനൻ,ആകോഗയ്സമിതി
അധ്യക്്ൻബിജ്ഉറ്മീസ്,സക്ത്ഷ്,സസനഎന്്ിവർസ്്ല
ത്ത്ത്്ിയാണ്നടപടി.

ആരോഗയ്വക്പ്്്അടപ്്ിച്്മാളഅണ്്ല്്്രിലെമാംസസംസക്ര
ണരകനദ്്്ം.
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അമ്്ലപ്്്ഴ.തകഴിയ്പട108ാ
മത്ജന്്വാരഷികംമറ്്്ചടങ്്്
കളഒഴിവാക്്ിസമ്്തിമണ്്
പത്്ിപലപ്ഷപ്ാരച്്നമാഗത്
മാക്്ി ച്ര്ക്്ി.പചയരമാന
പൊത്മരാമത്്്മഗന്്്ിജിസ്
ധാകരനമണ്്പത്്ിലതിരി
പതളിച്്്പ്ഷപ്ാരച്്നനടത്്ി.

സമ്ഹത്്ിനപ്റ പിന്്ാ
മ്്്റങ്്ളില കഴിഞ്്ിര്ന്്
അധസ്്ിതജനതയയ്പടജീ
വിതം തനപ്റ കഥകളക്്് ഇ
തിവ്ത്്മാക്്ിഎന്്ത്അന്്
പന്് സാഹിതയ്രംരത്്്ഒര്
വിപ്്വമായിര്ന്്്.അത്പൊ
ണ്്്തപന്്ലോകത്്ിനപ്റമറ്്്
ഭാഷകളിപലക്്് ആ സാഹി

തയ്ം വളരന്്് .അലദ്്ഹത്്ി
നപ്റഗക്ിതികള്പടഗപ്സക്്ി
നാളക്്്നാളവരദ്്ിച്്്വര്
ന്്്എന്്്പചയരമാനതനപ്റ
അന്സമ്രണത്്ില അഭി
ഗപ്ായപപ്്ട്്്.

തകഴി പഞ്്ായത്്് ഗപ്സി
ഡനറ്് അംേിക ഷിബ,്സമി
തികവസ്പചയരമാനപഗ്ൊ
ഫ: എന ലോപിനാഥപിള്്,
പസഗക്ട്്റി പക.േി അജയക്
മാര,അംരങ്്ളായഎസ്അജ
യക്മാര,അലിയാരമാക്്ിയി
ല 'ഇ.ആര രാധാക്ഷണ്പി
ള്്,ക്ഷണ്പ്രംപൊട്്ാരംഇ
ന ചാരജ്്് പക.ഹരിക്മാര
എന്്ിവരപപങ്്ട്ത്്്.

ത ക ഴി ജ ന്് ദി ന ത്്ി ൽ സമ് ്തി 
മ ണ്് ര ത്്ി ൽ പ ്ഷര്ാ ർ ച്് ന ന െ ത്്ി

തകഴിയ്സട108ാമത്ജന്്വാർഷികത്്ിൽസമ്്തിമണ്്പത്്ിൽമപന്്്ിജിസ്ധാകരൻവിളക്്്സതളിയിച്്്പ്ഷപ്ാർച്്നനടത്്്ന്്്

മ്ഹമ്്:ലോഡരികിലശ്ചിമ്
റിമാലിനയ്ംഒഴ്ക്്ിവിട്്ടാങ്്ര
ലോറിമ്ഹമ്്ലൊലീസ്കസ്്്്
ഡിയില എട്ത്്്.മ്ഹമ്്യി
ല്ള്്ഗപ്തികളക്്ായിലൊലീ
സ്അലന്വഷണംഊജ്്ിതമാ
ക്്ി.ലോഡ്അഗ്്ിശമനലസ
നഎത്്ിഅണ്വിമ്ക്്മാ
ക്്ി.ആലപ്്്ഴ-തണ്്ീരമ്ക്്ം
ലോഡിലമാവിനച്വട്മ്ത
ല പി പക  കവല വപരയം്
പൊന്്ാട്എലിപ്്നംലോഡം്
കടന്്്പൊന്്ാട്മ്ഹമ്്ലോ
ഡിലപപസാക്്്വായനശാല
യക്്്് സമീപം വപരയ്മാണ്
ലോഡിനപ്റ ഇടത്വശത്്ാ
യി സാമ്ഹയ്വിര്ദ്്രമാലി
നയ്ംതള്്ിയത.്

ഇത് മ്ലം ലോഡിനപ്റ വ
ശങ്്ളില താമസിക്്്ന്്വര
ക്്്ം സ്്ാപനങ്്ളക്്്ം ഉ
ണ്്ായഗപ്യാസങ്്ളഏപറയാ

ണ.്പ്ലരപച്്ലപപരലോട്്ില
ഒഴ്ക്്്ന്്തിനായിമാലിനയ്വ്
മാപയത്്ിയടാങ്്രലോറിസ
മീപപത്് വീട്്്കാര കണ്്തി

പനത്ടരന്്്ആണ്ലോഡില
ഒഴ്ക്്ിവിട്്ത.്മാവിനച്വട്
ലപപര ലോട്്ിലം് എലിപ്്നം
പാടത്്്ംപലതവണകക്്്സ്

മാലിനയ്ംതള്്ിയിട്്്ണ്്്.നാട്്്
കാര്പട ലനത്തവ്ത്്ില ഈ 
ഗപ്ലദശങ്്ളില രാഗത്ി പലഗ്ോ
ളിംഗ് ഏരപപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.
ഇലതത്ടരന്്്ക്റച്്്നാള്ക
ളായിമാലിനയ്ംതള്്ാനവണ്്ി
കളഎത്്ിയിര്ന്്ില്്.എന്്ാ
ലലൊവിഡ്നിയഗന്്്ണംമ്
ലം നാട്്്കാര പ്റത്്ിറങ്്ാ
ത്്തം് പ്ലരപച്്യ്ള്് നട
ത്്ംഇല്്ാത്്ത്മാണ്ഇക്്്ട്്
ര വീണ്്്ം കക്്്സ് മാലിനയ്ം
തള്്ാനഎത്്ിയത.്

കക്്്സ്മാലിനയ്ംതള്്ിയ
സമ്ഹവിര്ദ്്രപക്്തിപരക
രശനനടപടികളസവ്ീകരിക്്
ണപമന്്് മകരം പറസിഡ
നറ്സ്്അലോസിലയഷനആ
വശയ്പപ്്ട്്്.മകരംസ്്ാപിച്്ിട്്്
ള്്സിസിടിവിയിലപതിഞ്്
ടാങ്്രലോറിയ്പടദ്ശയ്ങ്്ള
മ്ഹമ്്ലൊലീസിന്കകമാറി

യിര്ന്്്.പൊലോണവയ്ാപന
ത്്ിനപ്റ പശ്്ാത്്ലത്്ില
സമ്ഹപോന്്ടങ്്ംശ്ചിതവ്ശീ
ലങ്്ളപാലിച്്്അതീവജാഗര്
തലോപടയിരിക്്്ല്പ്ള ഇ
ത്്രം ഹീന ഗപ്വരത്്ികള
പചയത്വരപക്്തിപരപ്തിയ
പകരച്്വയ്ാധിനിയമഗപ്കാരം
ലകപസട്ത്്് മാത്കാപരമാ
യി ശിക്്ിക്്ണപമന്്് മകരം
ഗപ്സിഡനറ്് പക.പക.ക്ഞ്്്
മണി പറഞ്്്. ഗപ്തിലഷധ
ലോരത്്ിലരതന്ാകരനത്
ര്ത്്ിക്്ാട,് പക.പക.സാന,്
എന. അനിലക്മാര നീലാം
േരി, സി.പക. മണി ചീരപ്്ന
ച്്ിറ എന്്ിവര സംസാരിച്്്.
ലൊലീസിനപ്റനിരലദശപത്്
ത്ടരന്്് ലചരത്്ലയില നി
ന്്്ം ഫയര ലോഴസ്് എത്്ി
യാണ്അണ്നശീകരണംന
ടത്്ിയത.്

റോഡരികിൽശുചിമുറിമാലിനയുംഒഴുകുുി
വിടുുു;ടാങുുർറോറിറോലീസ്കസുുുുഡിയിൽ

ശ്ചിമ്റിമാലിനയ്ംഒഴ്ക്്ിവിട്്സൊന്്ാട്മ്ഹമ്്ലോഡിൽ
അഗ്്ിശമനലസനഎത്്ിഅണ്നശീകരണംനടത്്്ന്്്

പര് തി ക ൾ ക്്ാ യി മോ െി സ ്അ മന്വ ഷ ണം ത ്െ ങ്്ി

ആലപ്്്ഴ:ലോക്്്ഡൗൺനാ
ലാമപത്് ആഴച്യിലലക്്്ം
അവിപടനിന്്്ംഅഞ്്്ംആ
റം് ആഴച്കളിലലക്്് നീള്
ലപ്്ഴം്രാജയ്ത്്ിനം്ജനങ്്
ളക്്്ംലവണ്്ിസരക്്ാരതീര്
മാനംഅംരീകരിച്്്മ്ണ്്്മ്റ്
ക്്ിയ്ട്ത്്് ഗപ്തീക്്ലോപട
കഴിയ്ന്്വയ്ാപാരികപളവറ
ചട്്ിയിലനിന്്ംഎരിതീയിലല
ക്്്എറിയ്ന്്തീര്മാനമാണ്
ക്ത്്കഓൺകലനവയ്ാപാ
രികളക്്് ഗപ്വരത്്ിക്്ാന
പൊട്ത്് അംരീകാരപമന്്്
ഭാരതീയ ഉലദ്ോഗ് വയ്ാപാര മ
ണ്്ല ലദശീയ ഉപാദ്്്യക്്
നം്ലകരളവയ്ാപാരിവയ്വസാ
യി ഏലൊപന സമിതി സം
സ്്ാനജനറലപസഗക്ട്്റിയ്
മായരാജ്അപസ്രപറഞ്്്.
ഈലോക്്്ഡൗൺകാലത്്്
രാജയ്ത്്് ഗപ്വരത്്ിച്്് പൊ
ണ്്ിരിക്്്ന്് ഭക്്്യ വിതരണ
ഗശ്ംരല കളിലം് സാമ്ഹിക
ഗപ്വരത്്നങ്്ളിലം് ഈ രാ

ജയ്പത്്വയ്ാപാരികള്പടസജീ
വ സാന്്ിദ്്്യമ്ണ്്ായിര്ന്്്.
അന്്്ഒര്ചില്്ിക്്ാശിന്ലൊ
ലം് ഇവപരപക്ാ്ണ്്്
ഉപകാരമണ്്്ായിട്്ില്്.

ഉപലോക്്ാക്്ളക്്് ഇലത
സാധനങ്്ളഇലതവിലക്്്ത
പന്്ലോ ഇതിലം് വിലക്റ
ലച്്വീട്കളിലഎത്്ിച്്്പൊ
ട്ക്്ാനഞങ്്ളം്തയ്്ാറാണ.്
ഞങ്്ളക്്്കിട്്്ന്്ത്ച്്മായ
ലാഭത്്ില നിന്്് ധാരാളം
പോഴിലാളിക്ടം്േങ്്ളിലം്
അട്പ്്്പ്കയം്.സരക്്ാരഖ
ജനാവ്കളിലലക്്് ആന്പാ
തികനിക്തികളം്വരം്.
പചറ്കിടവയ്ാപാരികള്പടന
ട്പോടിക്്്ന്്തീര്മാനത്്ി
ലനിന്്്ംലകഗദ്്്ലകരളസര
ക്്ാര്കള പിന്്ാറിയിപല്്ങ്്ി
ല വയ്ാപാരി സമ്ഹത്്ിപ്്്
ശക്്ിയ ഗപ്തിലഷധമായിരി
ക്്്ംഭാരതംമ്ഴ്വനകാണാ
നലൊക്ന്്ത്എന്്്ംരാജ്
അപസ്രഓരമ്്പപ്്ട്ത്്ി.

വയ്ാ രാ ര സ്്ാ ര ന ങ്് ൾ അ െ ച്്ി ട്്് ഓ ൺ വെ ൻ വയ്ാ രാ രം
മപ്ോ ത്്ാ ഹി പ്്ി ക്്് ന്് ത ്വ ഞ്് നാ ര രം:രാ ജ ്അ പസ് ര

ലചര്്ത്്ല:പൊവിഡ-്19ലോ
കഡ്ൗൺ്് നിയഗന്്്ണത്്ില്്
ലചര്്ത്്ലയിപലമാധയ്മഗപ്വര
ത്്കരക്്് സഹായപോര്ക്്ി
ആര്്ഗദ്ാഹാേിറ്്ാറ്്്.മാധയ്മഗപ്വ
ര്്ത്്കര്്ക്്്18സാമഗര്ികളടങ്്്
ന്്കിറ്്ാണ്വിതരണംപചയത്
ത.്ലചര്്ത്്ല ഗപ്സ്ക്്ബ്മായി
സഹകരിച്്്നരരത്്ിപലനിര്്ദ്്
നരായ ഓലട്് കഗ്ഡവര്്മാ
ര്്ക്്്ം ലോട്്റി പോഴിലാളിക

ള്്ക്്്ം ഭക്്്യകിറ്്് വിതരണം
പചയ്്്ന്് പദ്്തിയം് ആരംഭി
ച്്്ം.

ലചര്്ത്്ല ഗപ്സ്ക്്ബ് ഹാളി
ല്്നടന്്ചടങ്്ിലആര്്ഗദ്ാഹാ
േിറ്്ാറ്്് മാലനജിങ് ഡയറക്്ര്്
പി.ഡി.ലക്്ിഗപ്സ്ക്്ബ്്്പസഗക്ട്്
റി പക.എന്്.എ ഖാദറിന് ന
ല്്കി ഉദഘ്ാടനം പചയത്.് ഗപ്
സ്ക്്ബ്്്ഗപ്സിഡനറ്്ടി.പി.സ്ദ്്
ലരശന്്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.

ലചർ്്ത്്ലയിസലമാധയ്മപപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്ള്്ഭഷ്്്യധാനയ്കിറ്്്
വിതരണംആർ്്പദ്ാഹാബിറ്്ാറ്്്മാലനജിങ്ഡയറക്്ർ്്പി.ഡി.ലക്്ി
നിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്്
മാ ധയ് മ പര് വ ർ ത്് ക ർ ക്്് സ ഹാ യ 
ടൊ ര ്ക്്ി ആ ർ്്പദ്ാ ഹാ ബി റ്്ാ റ്്് 

മാലവലിക്്ര:ഗപ്വാസികള്പട
ആശങ്്യകറ്്ാന്് ലകഗദ്്്-സം
സ്്ാനസര്്ക്്ാര്കള്്അടിയ
ന്്ിരമായി ഇടപപടണപമന്്്
േി.ഡി പജ.എസ് സംസ്്ാന
കവസ്- ഗപ്സിഡനറ്്അഡവ്.
സിനിലമ്ണ്്പ്്ള്്ി'.

മലയാളികള്്ഏറ്്വം്ക്ട്ത
ല്ള്്രള്്ഫ്നാട്കളില്്ലൊ
വിഡ് ലോരോധിതര്പട എ
ണ്്ംവര്്ധിക്്്കയാണ.്മിക്്യി
ടങ്്ളം്കര്്ഫയ്്വിന്സമാനമാ
ണ.്ദ്സഹമായജീവതസാഹച
രയ്ത്്ില്് ലോലിയം് ലവതന
വം്ഇല്്ാപതക്ട്സ്മ്റികളി
ല്്ഇര്പതിലക്ട്തല്്ലപരാ
ണ്ഭീതിയ്പടനിഴലില്്കഴിയ്
ന്്ത് ആശങ്് ഉണരത്്്ന്്്.'
ആപകഉണ്്ായിര്ന്്വര്മാന

മാര്്രംനിലച്്്.വല്്ാത്്അര
ക്്ിതലോധംഅവപരലവട്്യാ
ട്ന്്്.അതിന്ആശവ്ാസംപക
ര്ന്് നടപടികളാണ് ലകഗദ്്്-
സംസ്്ാന സര്്ക്്ാര്കള്പട
ഭാരത്്് നിന്്്ം ഉണ്്ാലകണ്്
പതന്്്ംമ്ണ്്പ്്ള്്ിപറഞ്്്.

ഗപ്വാസിമലയാളികള്്ക്്്മ
തിയായ ചികിത്് ലഭിക്്്ന്്്
ലട്്പയന്്കാരയ്ത്്ില്്സംശ
യമ്ണ്്്.ലകഗദ്്്സര്്ക്്ാര്്ഇടപപ
ട്്്പൊണ്്്ഗപ്രല്്ഭരായലോക്്
മാര്പട പമഡിക്്ല്് സംഘ
പത്്എഗത്യം്പപട്്ന്്്രള്്ഫ്
നാട്കളിലലക്്യച്്് ഗപ്വാസി
കള്പടആലോരയ്പരിരക്്ഉറ
പ്്്വര്ത്്ാന്് നപടി സവ്ീകരി
ക്്ണപമന്്്ം മ്ണ്്പ്്ള്്ി പറ
ഞ്്്.

പര് വാ സി ക ള ്ടെ ആ ശ ങ്് യ ക റ്്ാ ൻ്് സ ർ്്ക്്ാ ര ്ക ൾ്്
ഇ െ ടര െ ണം: അ ഡവ്: സി നി ൽ മ ്ണ്് പ്് ള്്ി

ലചര്്ത്്ല:ലചര്്ത്്ലമര്്ച്്നറ്്
സ്അലോസിലയഷനപ്റആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ില്് പൊലോണ
കവറസ്മായി േന്്പപ്്ട്്്
ലോകഡ്ൗൺ്്മ്ലം സവ്ന്്ം
സ്്ാപനങ്്ള്്ത്റക്്ാപതവി
ഷമത്്ിലായ അംരങ്്ള്്ക്്്
ധനസഹായം വിതരണം പച

യ്്ാന്്തീര്മാനിച്്്.
പദ്്തിയ്പട ആദയ്ഘട്് വി

തരലോദഘ്ാടനം അലോ
സിലയഷന്് ഗപ്സിഡനറ്് എം 
ജയശങ്്ര്് നിര്്വഹിച്്്. കവ
സ്ഗപ്സിഡനറ്്േിഭാസി,ജന
റല്്പസഗക്ട്്റിസിേിപഞ്്ി
ക്്ാരന്്പപങ്്ട്ത്്്.

ലചർ്്ത്്ലമർ്്ച്്നറ്്സ്അലോസിലയഷനസ്റആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്
സവ്ന്്ംസ്്ാപനങ്്ള്്ത്റക്്ാസതവിഷമത്്ിലായഅംഗങ്്
ള്്ക്്്ള്്ധനസഹായത്്ിസ്്്ആദയ്ഘട്്വിതരലോദഘ്ാടനം
പപ്സിഡനറ്്എംജയശങ്്ർ്്നിർ്്വഹിക്്്ന്്്.

ധ ന സ ഹാ യം വി ത ര ണം 

ത്റവ്ര:കതക്്ാട്്്ലശ്്രിഗര്ാമ
പഞ്്ായത്്ിനപ്റവിവിധലമഖ
ലകളിലലോക്ഡൗൺമ്ലംദ്
രിതമന്ഭവിക്്്ന്്വരക്്്പലച
രക്്്-പച്്ക്്റികിറ്്്കളഎത്്ി
ച്്്ലൊൺഗര്സ്-യ്ത്്്ലൊ
ൺഗര്സ്ഗപ്വരത്്കരഗശ്ലദ്്യ
മായി.ഡി.സി.സി.ജനറലപസഗക്

ട്്റിഎം.ആര.രാലജഷ്കിറ്്്കള
കകമാറിഉദഘ്ാടനംനിരവഹി
ച്്്.മണ്്ലംലൊൺഗര്സ്ഗപ്സി
ഡനറ്് ലോസഫ് വടലക്്ക്്രി
അധയ്ക്്തവഹിച്്്.തമ്്ി,പക.
പി.അര്ൺക്മാര,അര്ൺമാ
ധവപ്്ള്്ി,സനല,വിപിനഎ
ന്്ിവരലനത്തവ്ംനലകി.

ര െ െ ര ക്്് - ര ച്് ക്് റി കി റ്്് ക ൾ
എ ത്്ി ച്്് ന ൽ കി

ലചരത്്ല:ഈസ്്്്രദിനത്്ി
ല മ്രഖന കടിലയറ്്് അതയ്ാ
സന്് നിലയില ആശ്പഗത്ി
യിലകിടന്്ിര്ന്്സല്നക്റ
സക്യ്് ഗപ്വരത്്കനായ എ
ഡവ്ിനലോബ്വാടപ്്്റത്്ിന്
ആശവ്ാസവ്മായിവനം-വനയ്
ജീവിവക്പ്്്മഗന്്്ിപക.രാജ.്
കഴിഞ്് ഈസ്്്്ര ദിനത്്ില
ഒര്വീടിന്ള്്ിലകയറിക്്്ടി
യമ്രഖനപാമ്്ിപനപിടിക്
ട്ന്്തിനിടയിലാണ്എഡവ്ിന്
പാമ്്്കടിലയറ്്ത.്

ഗപ്ളയകാലത്്് ക്ട്്നാട്്ി
പല വിവിധ ഗപ്ലദശങ്്ളിപല

വീട്കളിലനിന്്ായിഅഞ്്്
റിലപരംവിഷപ്്ാമ്്്കപളപി
ടിക്ടിഗശ്ലദ്്യനായിര്ന്്്ത
ണ്്ീരമ്ക്്ം പൊല്ക്തമംര
ലംവാടപ്്്റംവീട്്ിലലജക്്ബ്
നപ്റമകനഎഡവ്ിനതനപ്റ
27 വയസ്്ിന്ള്്ില എണ്്മറ്്
വിഷപ്്ാമ്്്കപളയാണ് പിടി
ക്ടിവനംവക്പ്്ിന്കകമാ
റിയിട്്്ള്്ത.് പാമ്്്കപള ക
ണ്്ാലതല്്ിപക്്ന്്്ശീലമ്ള്്
നമ്്്പട നാട്്ില എഡവ്ിപന
ലൊപലയ്ള്്വര്പട ഗപ്വര
ത്്നംഗപ്ശംസസനീയമാപണ
ന്്്ംഎഡവ്ിന്ലവണ്്സഹായ

ങ്്ളലഭയ്മാക്്ാനആലപ്്്ഴ
ഡിഎഫഒ്പയച്മതലപപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്പണ്്ന്്്ംമഗന്്്ിലോ
ണിലഅറിയിച്്്.അപകടാവ
സ്്തരണംപചയത്്ആശ്പ
ഗത്ിയില നിന്്് ഡിസച്ാരജ്
വാങ്്ി വീട്്ില വിഗശ്മിക്്്ന്്
എഡവ്ിപനകാണ്ന്്തിന്ലക
രള യ്വജനലക്്മ ലോരഡ്
ജില്്ാലൊരഡിലനറ്്രടി.ടിജി
സല്ോനസദ്്രശിച്്ിര്ന്്്.ജി
സല്ോനവിഷയംമഗന്്്ിയ്പട
ഗശ്ദ്്യില പപട്ത്്ിയതിപന
ത്്്ടരന്്ാണ് മഗന്്്ി അടിയ
ന്്ിരമായിഇടപപട്്ത.്

യ്വജനലഷ്്മലോർഡ്ജില്്ാലോർഡിലനറ്്ർടി.ടിജിസല്ോൻഎഡവ്ിസനവീട്്ിസലത്്ിസന്്ർശിക്്്ന്്്

രാ മ്്് ക െി മയ റ്് സമ്ന ക്്് ടറ സക്യ് ്പര് വ ർ ത്് ക ൻ എ ഡവ്ി ന്
സ ഹാ യ മാ യി മ പത്്്ി ടക രാ ജ ്വി ട്്് ഇ െ ടര െ ൽ

കതക്്ാട്്്ലശ്്രിയിൽദ്രിതമന്ഭവിക്്്ന്്വർക്്്ലോൺപഗ്സ്
നൽക്ന്്ചലചരക്്്-പച്്ക്്റികിറ്്്വിതരലോദഘ്ാടനംഡി.
സി.സി.ജനറൽസസപക്ട്്റിഎം.ആർ.രാലജഷ്നിർവഹിക്്്ന്്്

ക െ ക് െ ർ ടക് ്തി മര ര രാ തി ന ൽ ക ്ടമ ന്്്
മ ്നി സി പ്് ൽ ടെ യ ർ മാ ൻ
ആലപ്്്ഴ:ലൊവിഡ്19മായിേ
ന്്പപ്്ട്്ഗപ്തിലോധഗപ്വര്്ത്്
നങ്്ള്്ചര്്ച്്പചയ്്്ന്്തിന്ജി
ല്്ാകളക്്ര്്ക്്ണിച്്ിപല്്ന്്പ
രാതിയ്മായിമ്നിസിപ്്ല്്പച
യര്്മാന്്ഇല്്ിക്്ല്്ക്ഞ്്്ലോ
ന്്.

നരരസഭാഅതിര്്ത്്ിയില്
ള്് മാര്്ക്്റ്്്കളില്് ജനങ്്ള്്
ക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്മായി േന്്
പപ്്ട്്ലോരത്്ിലലയക്്്്മ്ന്്മ്
നിസിപ്്ല്്പചയര്്മാപനയാണ്
കളക്്ര്്ലോണില്്വിളിച്്ത.്ഇ

ലദ്്ഹംപചയര്്മാന്്സ്്ാനംഒഴി
ഞ്്കാരയ്ം അറിയിച്്ിട്്്ം ത
പന്്വിളിക്്ാന്്കളക്്ര്്തയ്്ാ
റായില്്.മ്നിസിപ്്ല്്പചയര്്മാ
ന്്എന്്നിലയില്് ലൊവിഡ്
ഗപ്തിലോധഗപ്വര്്ത്്നവ്മായി
േന്്പപ്്ട്്്നിരവധിഗപ്വര്്ത്്
നങ്്ള്്നടത്്്ന്്തപന്്ആ
ലക്്പിക്്്ന്്തിന്ത്ലയ്മാണ്
ഇപതന്്്പചയര്്മാന്്പറഞ്്്.
കളക്്ര്്പക്്തിപരഇന്്്മ്ഖയ്മ
ഗന്്്ിക്്് പരാതി നല്്ക്പമന്്്
അലദ്്ഹംപറഞ്്്.

ലചരത്്ല:വഴിപാടിനായിസവ്
ര്ക്്്ട്്ിയത്ക മ്ഖയ്മഗന്്്ിയ്
പട ദ്രിതാശവ്ാസഫണ്്ിലല
യക്്്് കകമാറി വിദയ്ാരത്്ി .
പാണാവള്്ിപഞ്്ായത്്്പതി
മ്ന്്ാം വാരഡില കണിയാം
പവളി നവാസിപ്്് മകന ഏ
ഴാം ക്്ാസ്്്കാരന ഫരഹാന
പവലക്്ഷനസമയത്്്േീമാപ
ള്്ിയിപലലനരച്്യക്്്ായികര്
തിപണംക്ട്ക്്പൊട്്ിച്്്ദ്രി

താശവ്ാസ ഫണ്്ിലലയക്്്് ആ
യിരത്്ിലധികം വര്ന്്ത്ക
കകമാറിയത.്

ജില്്ാ പഞ്്ായത്്് അംരം
പിഎംഗപ്ലോദ്ഏറ്്്വാങ്്ി.ക്
ട്്ിജനിച്്നാളിലലനരന്്ലനര
ച്്യ്പടഭാരമായാണ്മകനപ
ണംസവ്ര്ക്ട്്ിയത്എന്്്ംപി
ന്്ീട് ഒര് ദിവസം പള്്ിയില
ലൊയി ലനരച്് നലക്പമന്്്
വാപ്്നവാസ്പറഞ്്്.

ദ്രിതാശവ്ാസഫണ്്ിലലക്്്ള്്ത്കജില്്ാപഞ്്ായത്്ംഗം
പിഎംപപ്ലോദിന്ഫർഹാൻകകമാറ്ന്്്
വ ഴി രാ െി നാ യി സവ് ര ്ക്്് ട്്ി യ ത ്ക മ ്ഖയ് മ പത്്്ി യ ്ടെ
ദ ്രി താ ശവ്ാ സ ഫ ണ്്ി മെ യക്്്് വക മാ റി വി ദയ്ാ ർ ത്്ി

മ്ഹമ്്: : പക പക ക്മാരന
പപയിനആനഡ്പാലിലയറ്്ീ
വ്പകയരപോകസറ്്ിയ്പട
തലസമയംലോക്്രഎന്്
കയ്ാമ്്യിന്ത്ടക്്മായി.ന
വമാധയ്മങ്്ള്പടസാധയ്തഉ
പലോരിച്്്അസ്ഖോധിത
രായ ആള്കളക്്് ലോക്്റ്
മായിതങ്്ള്പടആലോരയ്ഗപ്

ശന്ങ്്ളപങ്്്പവക്്്വാനം്
വിദഗധ്ചികിത്്ലഭയ്മാക്്ാ
നം്ലക്്്യംപവച്്്ള്്ആലോ
രയ്പരിരക്് പരിപാടിയാണ്
ത്ടക്്മായത്.

ജില്്ാ പഞ്്ായത്്് ഗപ്സി
ഡനറ് ജി ലവണ്ലോപാല
കയ്ാമ്്യിന ഉദഘ്ാടനം പച
യത്.്

ത ൽ സ മ യം മോ ക്് ർ ആ മോ ഗയ് 
സം ര ക്് ണ ര ദ്് തി യക്്്് ത ്െ ക്് മാ യി 

ഹരിപ്്ാട:് രാജീവ് വഴിയമ്്ല
ത്്ിനപ്റരചനയിലസിന്ഹ
രിപ്്ാട്സംരീതംനലക്ിആല
പിച്്കവിതലോഷയ്ലമീഡി
യയില കവറലായി. മ്ഖപ്
സത്കത്്ില്പടപ്റത്്്വന്്്
മണിക്്്റ്കളക്്്ളളില്്ആ
യിരങ്്ളാണ്പാട്്്ലകട്്ത.് 'ക
ണ്്്ലോ നീ ക്പറ പവള്്രി
ഗപ്ാവ്കള കണ്്്കള ചിമ്്ാ
ത്്മാലാഖമാര.'തയ്ാരസ്രഭി
ലമായനഴസ്്മാര്പടജീവിത
മാണ്കവിതയിപലഗപ്ലമയം.

അവര്പട തയ്ാരപത്്യം്
ലസവനപത്്യം് കവിത വാ
ഴ്ത്്്ന്്്. നാമ്റങ്്ിയാല്്
ലോകംഉറങ്്്ം.അതിനാല്്ഉ
റങ്്ര്ലതസഖീപയന്്ാണ് ക
നിവിപ്്് മാലാഖ ക്ട്്്കാരി
ലോട്പറയ്ന്്ത.്'ഉറങ്്ര്ത്
നീസഖീ/നാമ്റങ്്ീട്കിലഉ
ലകം മ്ഴ്വന ഉറക്്മാവം്.'
പൊലോണപയലനരിട്ന്്ആ
ന്കാലികലോകചിഗത്ംമന്
ഷയ്തവ്ത്്ിനപ്റ നിറക്്്ട്്ില
ചാലിപച്്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്താണ്
കവിത.മന്ഷയ്തവ്ം എന്് വി
കാരമാണ് കവിതയ്പട മ്ഖയ്
ഗപ്ലമയം.നാടിപ്്്നന്്ലക്്്യ

മാക്്ിആശയസമ്്്ഷ്്തലോ
പടഎഴ്തിയകവിതയിലസാ
മ്ഹയ്വിമരശനങ്്ളക്്്ംഇ
ടം കപണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്. ശ്ദ്്
സംരീതത്്ിലരായകനപ്റശ
ബ്്സൗക്മാരയ്ംകവിതപയജ
നഗപ്ിയമാക്്ി. ഗര്്പ്്്കളില
നിന്്്ം ഗര്്പ്്്കളിലലക്്്ം
പഫയസ്് ബ്ക്്ിലം് പഷയര
പചയത്്ആയിരങ്്ളഇതിന
കംകവിതകണ്്്കഴിഞ്്്.

കവിതരചിച്്മഹാലദവികാ
ട്വഴിയമ്്ലംവീട്്ിലരാജീവ്
ആലപ്്്ഴ കളക്ലഗ്ടറ്്ിപല സീ

നിയരക്്രക്്ായിലോലിലോ
ക്്്ന്്്.നിരവധി കവിതകള
ഇലദ്്ഹത്്ിനല്റതായി പ്റ
ത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.ഗര്ാമവികസ
നവക്പ്്ിലഉലദ്ോരസ്്യായ
സിന്്്വാണ്ഭാരയ്.പ്്സ്ട്വി
ദയ്ാരത്്ിയായകാളിദാസ്മക
നം്എട്്ാംക്്ാസിലപഠിക്്്
ന്്കാദംേരിമകള്മാണ.്സം
രീതംനലക്ികവിതആലപിച്്
ക്മാരപ്രം എരിയക്്്ാവ് ക
ണ്്ലിലവീട്്ിലസിന്ട്റിസ്്്്്
കരഡം്കഗ്ഡവറ്മാണ.്അ
രച്്നയാണ്ഭാരയ്.

ക വി ത വവ റ ൊ ക ്ന്്്; ക വി ക്്്ം
ഗാ യ ക നം് നാ െി ട്്് ആ ദ രം

രാജീവ്വഴിയമ്്ലം സിന്ഹരിപ്്ാട്

നഴസ്മ്ാരട്െ ജീവിതം കവിതയിടെ പര്മമയം

മാലവലിക്്ര: കറ്്ാനം ലകഗദ്്്ീ
കരിച്്്ഗപ്വരത്്ിച്്ിര്ന്്വയ്ാ
ജലഡാക്്രഅറസ്്്്ില.പനല്്ി
മ്ട്ജങഷ്ന്സമീപംതയ്്ില
വീട്്ിലവാടകക്്്താമസിച്്ിര്
ന്് ത്ശ്ര ചാവക്്ാട് സവ്ലദ
ശിരാജക്്മാറാണ് (60)പിടി
യിലായത.്പപാലീസിന്ലഭിച്്
രഹസയ്വിവരപത്ി്നറഅടി
സ്്ാനത്്ിലനിരീക്്ണത്്ി
ലായിര്ന്്്. അകയ്്പങഞ്്്ര
ചികിലസയില്ള്് അറിവ് ഉ
പലയാരിച്്ാണ് അലലാപ്്തി
ചികിലസകനായി തട്്ിപ്്് നട
ത്്ിയിര്ന്്പതന്്ാണ് ഗപ്ാഥ
മികവിവരം.ഇലദ്്ഹപത്ി്നറ
കകവശമ്ണ്്ായിര്ന്്  പമ
ഡിക്്ല സരട്്ിഫിക്്റ്്്കള
വയ്ാജമാപണന്്്ംസംശയിക്്്
ന്്്.എം.േി.േി.എസ,്എം.ഡി
േിര്ദങ്്ളാണ് ലോരഡില
പതിച്്ിര്ന്്ത.്

ഇലതാപടാപ്്മ്ള്് രജിസ്്്്ര
നമ്്ര തിര്വനന്്പ്രം സവ്
ലദശിയായവനിതാലഡാക്്റ്
ലടതാപണന്്്ം കപണ്്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.നാല്വരഷംമ്മ്്ാണ്ഇ
യാള കറ്്ാനം ജങഷ്ന് സമീ
പംടി.എനക്്ീനിക്്്ത്റന്്ത.്
അഞ്്്മാസംമ്മ്്്മ്തലവീട്
ലകഗദ്്്ീകരിച്്ായിര്ന്്് പരി
ലശാധന.പമഡിക്്ലേിര്ദം
സംേന്്ിച്്് പരസപ്ര വിര്
ദ്്മായ വിവരങ്്ളാണ് ഇയാ
ളനലകിയത.് സിപ.എപക.
എസ.് ലരാപക്മാര,  എസപ്.
എമാരായ പക. സ്ന്ലമാന,
എസപ്.എഅനവരസാദത്്്,
സപ്പഷയ്ല ഗേ്ാഞ്്് എ.എ
സപ്.എ ഫിലറാസ് അഹമ്്ദ,്
എസ.്എസ.്േി എ.എസപ്.എ
സജാദ,്സിവിലപപാലീസ്ഒാ
ഫീസരമാരായസ്ലരഷ,്സജ
ന,ഗപ്ിയലാല,രമയ്ത്ടങ്്ിയ
വര്പട ലനത്തവ്ലായിര്ന്്്
നടപടി

രാജക്്മാർ
വയ്ാജഫോക്്ർഅറസ്്്്ില

ചങ്്നാലശരി: ലൊവിഡ് 19
നപ്റ ഭീതിയില കഴിയ്ന്്
പൊത് ജനങ്്ളക്്് ആശവ്ാ
സമായി ഫയരലോഴസ്് ത്ര്
ത്്ിയിപലവിവിധഗപ്ലദശങ്്
ളഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.ത്ര്
ത്്ിരവരപമനറ്എലപിഎ
സ,്പസനറ് ലമരീസ്പോ റാ
നാചരച്്്ക്രിശടി,എസ്േി
ഐ, ഗ്ര്മദ്്ിരം, ഈശാന
ത്്് കാവ,് രലക്്ശവ്രി ലക്്
ഗത്ം, ലറഷന കടകള, സരവ്്ീ
സ് സഹകരണ ോങ്്്, ശാ
സത്ാംങ്്ലലക്്ഗത്ം,പ്ത്മന
മഹാരണപതിലക്്ഗത്ം,കടക
ളത്ടങ്്ിവിവിധസ്്ലങ്്ള
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.

അസിസ്്്്നറ്്ലസ്്്്ഷനഓഫീ
സരഎസ.്സ്ലരഷ്ക്മാര,ഫ
യരആനറ്പറസക്യ്്ഓഫീസ
രകഗ്ഡവരഷാജി,ലോംരാര
ഡ്വിലോദ.്ഗഫ്ാനസിസ,്ഫയ
രആനറ്്പറസക്യ്്ഓഫിസര
മന് എന്്ിവപര എനഡിഎ
ത്ര്ത്്ി ലമഖലയ്പട ലനത്
തവ്ത്്ിലമാളികപ്്്റംമ്നലമ
ലശാന്്ിപ്ത്മനമന്നമ്്്
തിരിപൊന്്ാടഅണിയിച്്ാദ
രിച്്്. ത്ടരന്്് ചങ്്നാലശരി
ഫയരലസ്്്്ഷനിപലത്്ിഅസി.
ലസ്്്്ഷനഓഫീസരവി.എസ്ശ
ശിക്മാറിപന എനഡിഎ ക
ൺവീനര േിജ് മങ്്ാട്്്മഠം
പൊന്്ാടഅണിയിച്്ാദരിച്്്.
ശ്ചീകരണഗപ്വരത്്നങ്്ള
ക്്്എനഡിഎലനതാക്്ളായ
ലോപക്മാരഅപ്്ലച്്രി,.രാജീ
വ്കയ്ഷണ്ന,പക.ഡിക്ഞ്്്
ലോനഎന്്ിവരലനത്തവ്ംന
ലകി.

ഫയർഫോഴസ്്ത്ര്ത്്ി
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി

ഹരിപ്്ാട:് ലോക് ഡൗൺ ഗപ്
ഖയ്ാപിച്്ലോപടപോഴിലനഷ്്
മായപചത്്്പോഴിലാളികള
ക്്്ംജീവനക്്ാരക്്്ംകള്്്
പചത്്് വയ്വസായ പോഴിലാ
ളി ലക്്മനിധി ലോരഡ് അ
യ്്ായിരം ര്പ വീതം ധനസ
ഹായംനലക്ന്്്.ലക്്മനിധി
ലോരഡിലലക്്്വിഹിതമടച്്്
പൊണ്്ിരിക്്്ന്്വരനിശ്്ിത
മാത്കയില്ള്്അലപക്്േ
ന്്പപ്്ട്്ജില്്ാപവലഫയരഫ
ണ്്്ഇനസപ്പക്്രക്്്ഇപമയി
ലായിഏഗപ്ില30ന്മ്മ്്്അ
യക്്ണപമന്്് ലക്്മനിധി
ലോരഡ്പചയരമാനഎംസ്
ലരഗദ്്്ന അറിയിച്്്.വിശദ വി
വരങ്്ള ലോരഡിനപ്റ പവ
ബ്്്കസറ്്് സദ്്രശിക്്്ക.
www.toddyworkerswelfare.keral
a.gov.in

ചെത്്്ചൊഴിലാളികളക്്്ം
ജീവനക്്ാർക്്്ംധനസഹായം

അമ്്ലപ്്്ഴ: എടതവ് ഗര്ാമ പ
ഞ്്ായത്്് കമ്്്യ്ണിറ്്ി കിച്്
ണിലലക്്് 10 ദിവസലത്്ക്്്
ആവശയ്മായഭക്്്യവസത്്ക്്
ള്്വാങ്്്തിനായിപതിനായി
രം ര്പ പൊത്ഗപ്വര്്ത്്ക
നം്ചലച്്ിഗത്നടന്മായജയ്
സപ്്ന്് മത്്ായി, വിലദശത്്്
ലോലിപചയ്്്ന്്ലേേിക്്്ട്്ി
ഉലക്്പ്്ാടി,റ്്ിേിപ്ത്്്ര്്,ജീ
ലോന്് പടവ്പ്രയക്്്ല്് എ
ന്്ിവര്്ലചര്്ന്്്പസഗക്ട്്റിജി.
രാലജഗദ്്്ന്കകമാറി.

ഭക്്്യവസത്്ക്്ള്്വാങ്്്
ന്്തിനായിത്കനല്്കി

ALAPUZHA



ഒ ര്കൊലീസ്നായകയസംബന്്ിച്്ിടറത്്ളംഅതിക്്്അറന്വഷ
ണവഴികളഎന്്ത്അതിന്ലഭിച്്പ
രിശീലനത്്ിക്്്പിനബലമാണ.്
നായയക്്്്മറ്്്താലപ്രയ്ങ്്ളഒന്്്ം
ഇല്്റല്.്രാപട്്്ീയസവ്ാധീനറോഒന്്്ം
അതികനബാധിക്്്ന്്റതയില്്.മണം
ലഭിച്്വസത്്എവികടഎന്്ത്മാപത്
മാണ്അതിക്്്ലക്്്യം.
ഇവികടദിറോസറികനഅറന്വഷിച്്ി
റങ്്ിയജിംറൊർബിന്മ്ന്്ിലആ
ജീവിഎവികടഎന്്ലക്്്യംമാപത്റമയ്
ള്്്.
വായനക്്ാരായനമ്ക്്റിയാംറൊമ
യ്്എന്്ദിറോസർക്ഞ്്ാപ്്്വിക്്്
വീട്്ികലത്്ിയകാരയ്ം.ഒര്പകക്്ഇ
ക്്ാരയ്മറിയാവ്ന്്ത്ക്ഞ്്ാപ്്്വി
നം്വായനക്്ാർക്്്ംമാപത്മാണ.്ആ
നിലയക്്്്ക്ഞ്്ാപ്്്വിന്റനറരയ്
ള്്ജിംറൊർബിക്്്നീക്്ംശരിയാ
കണന്്്നമ്ക്്റിയാം.
ക്ഞ്്ാപ്്്വിക്്്നല്്മനസ്്ിതി
യാണ്ഈകൊല്്ാപ്്ികനല്്ാംകാരണം
എന്്്ംനമ്ക്്റിയാം.ആസ്്ിതിക്്്
രണ്്്കാരയ്ങ്്ളാണ്ഇനിമ്ന്്ില്ള്്
ത.്
ഒന്്്ക്ഞ്്ാപ്്്വികനഈപപ്തിസ
ന്്ിയിലഎങ്്കനസഹായിക്്ാം.
രണ്്ാമകത്്കാരയ്ംറൊമയ്്ഒര്ഭീക
രജീവികോന്്്മല്്.ആർക്്്ംഉപപദ്വം
കെയ്്ാത്്ഒര്പാവംജീവി.കാലംകത
റ്്ിവളർച്്പപ്ാപിച്്തിക്്്റപരിലഈ
ഭ്റോകത്്ിലമകറ്്ങ്്്ംഇല്്ാത്്പപ്
റത്യകജന്്ം.എങ്്കനറൊമയ്്കയ
ജീവിക്്ാനപറ്്ിയഒര്ച്റ്്്പാടി
ലഎത്്ിക്്്ം?
ഈരണ്്്കാരയ്ങ്്ളിറല

ക്്ാണ്ഇനിഈകഥയ്കടഅട്ത്്
നീക്്ം.
ഇത്വായിക്്്ന്്ക്ട്്്കാർക്്്ഈ
രണ്്്കാരയ്ങ്്കളയം്സംബന്്ിച്്്ഒ
ര്റൊംവഴിനിർറദശിക്്ാന്കണ്്ങ്്ി
ലച്വകടകൊട്ത്്ിരിക്്്ന്്വാ
ട്്്സആ്പ്നമ്്രിലഅയയക്്്്ക.
നിങ്്ളഅയയക്്്്ന്്നിർറദ്്ശങ്്
ളഎന്്്തകന്്ആയിറക്്കട്,്നിങ്്
ള്കടെിപത്ംസഹിതംഈകഥറോകൊ
പ്്ംപപ്സിദ്്ീകരിക്്്ം.അത്കൊണ്്്
നിങ്്ള്കടറോറട്്യം്അയയക്്്ാന
മറക്്ര്ത.്നിങ്്ളഒന്്ിറലകററപ്്ർവീ
ട്്ില്ള്്വർഒന്്ിച്്ിര്ന്്്ആറോെിച്്്
കണ്്്പിടിച്്വഴിയാകണങ്്ിലഒര്പര്്
പ്്്കസലരിെിപത്ംഎട്ത്്്അയച്്ാ
ലമതി.
അയയക്്്്റപ്്ളറമലവിലാസം
എഴ്താനമറക്്ര്ത.്
ഇനിമറ്്്ക്ട്്്കാര്മായിആറോെി
ച്്്കകണ്്ത്്ിയറൊംവഴിയാകണങ്്ില
ആക്ട്്്കാര്കടഒര്കസലരിഎട്
ത്്്അയയക്്്ാനപറയ,്എന്്ിട്്്നി
ങ്്ള്കടെിപത്റത്്കൊപ്്ംഅയയക്്്്
ക.
എത്്ായാലം്ഒര്അറന്വഷണാത്്
കകഥയിലനിങ്്ള്കടബ്ദ്്ിഎപത്മാ
പത്ംപപ്വർത്്ിക്്്ന്്്എന്്്ഈവീട്്ി
ലിരിപ്്്സമയത്്്ഒന്്്പരീക്്ിക്്ാം.
എത്്ായാലം്നമ്ക്്ിനികഥയിറല
ക്്്വരാം-
കൊലീസ്ഇറപ്്ളആകകെിത്്ാ
ക്ഴപ്്ത്്ിലായി.ഒര്ക്ട്്ികയഅപക്മി
ക്്ാനകൊലീസ്നായതയാറായിഎ
ന്്ത്വലിയപപ്ശന്മ്ണ്്ാക്്്ം.ടിവി
കയ്ാമറയിലപകർത്്ിയദ്ശയ്ങ്്ളായ
ത്കൊണ്്്വാർത്്യിലവന്്ാലവലി
യപപ്ശന്മാകം്.സവ്ാഭാവികമായി
റോഗ്സക്വ്ാഡിലകപട്്വരം്കൊലീ
സ്സംഘവം്ഒര്റൊകലഉത്്രവാദി
കളാവം്.ത്ടർഅറന്വഷണംക്ട്ത
ലജാപഗ്തറോകടറവണം.തങ്്ള്കട
നീക്്ത്്ിലഎകത്്ങ്്ിലം്പാകപ്്ിഴക
ളവന്്ിട്്്റട്്എന്്്കൊലീസിന്
സംശയമായി.എത്്ായാലം്ഉന്്തഉ
റദ്ോഗസ്്ര്മായിആറോെിച്്്ബാക്്ി
കാരയ്ങ്്ളകെയ്്ാകമന്്തീര്മാനത്്ി
ലജിംറൊർബിറനയം്കൊണ്്്കൊ
ലീസ്സംഘംമടങ്്ി.
ഒപ്്ംദ്ശയ്മാധയ്മങ്്ളം്എല്്ാംസ്്
ലംകാലിയാക്്ി.അപ്്ാഴാണ്അച്്ക്്്
യം്അമ്്യ്കടയ്കമല്്ാംശവ്ാസംഒ
ന്്്റനകരയായത.്കോട്്ട്ത്്വീട്ക
ളില്ള്്വകരല്്ാംബഹളംറകട്്്എത്്ി
റോക്്്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.

നാ തെ: 
തൊ ലീ സ ്ക ുട ുത ൽ ജാ ഗരു ത ഹോ തെ

ടോമയ്്യക്്്്രക്്ാമാർഗം
നിർടേശിക്്ാടോ?

April 18 SATURDAY 202016 TSR / KKD

Entertainment

Diya Sabeer,
Class: 4 C

School: Govt LPS
Alummoodu

kaniyapuram, 
Thiruvanathapuram.

Address: RAFA
MANZIL, Kariyil,

KazhaKuttom.

ഇ നുു ല തതു ുഹോ േയും:
ഏറ്്വം്ഒട്വിലകജയിം
സ്റോണ്്്ആയിഅഭിന
യിച്്നടന
ഉ തുു രം:
DanielCraig
(ഡാനിയലകപ്കയഗ്)്
ഇ നുു തതു ുഹോ േയും: നായ
കയകഥാപാപത്മാക്്ിദീ
ലീപ്അഭിനയിച്്ര
ണ്്്െിപത്ങ്്ള?
രണ്്ിലം്നായകള്
കടറപര?്
ഉ തുു രം അ യ 
ഹകു ുണുു 
വാ ടു്ുസ ്ആ പു
ന മുു ർ:
7304041234

ഇന്്ലെലത്്വോദയ്ത്്ിന്ശരിയായഉത്്രം
അയച്്േരിൽനിന്്്ലതലരലഞ്്ട്ത്്ത.്

ഡാവിഞ്്ിയ്ടെ
20കവ്ാറന്്്ൻ
ദിനങ്്ൾ
റ ഫീ ഖ ുമ ര കുുാ ർ
കൊച്്ി:കൊറോണകാലം"റസ്്്്അറ്്്റോം"ആ
റോഷമാക്്ിഡാവിഞ്്ിസ്റരഷ.്പപ്ശസ്്ശില
പ്്ിയം്െിപത്കാരന്മായകൊട്ങ്്ല്്്ർസവ്റദശി
ഡാവിഞ്്ിസ്റരഷ്കഴിഞ്്20ദിനങ്്ളവീട്്ില
കഴിച്്്ക്ട്്ിയത്ഓറോദിവസവം്ഓറോെിപത്ം
വരച്്്.റോകരക്്ക്്ായിപ്ററത്്ക്്ിറങ്്ാകത
എല്്ാരം് വീട്്ില്് കഴിയ്കയാണ.്ഈ സമയം
റോലിസംബന്്മായിഒര്പാട്റപർ്്പപ്തിറോധ

പപ്വർ്്ത്്നങ്്ളില്്ഏർ്്കപ്്ട്്ിരിക്്യാണ.്
ഇവർ്്ക്്്നകല്്ര്സറപ്്ർ്്ട്്്ംഅറോ
കൊപ്്ംവീട്്ിലിരിക്്്ന്്ജനങ്്ള്്ക്്്ഒ
ര്റോധവതക്രണവം്ക്ടിയാണ്
കൊറോണക്്ാലകത്്ഈെിപത്ം
വര. 20 ദിവസങ്്ളായി വരക്്്
ന്്്.വരം്ദിവസങ്്ളിലം്ഇത്
ത്ടരം്. ഓറോ ദിവസവം്
കൊറോണയ്മായി ബന്്
കപ്്ട്് െിപത്ങ്്ളാണ് വര
ക്്്ക. അതില്് കൊലീ
സ്കാരം്, ആറോഗയ്
പപ്വർ്്ത്്കരം്,ജന
ങ്്ളം്,റോകകത്്
കൊറോണയ്മായിബന്്കപ്്ട്്പലവിധആശയങ്്ളം്വിഷയങ്്ളായിവരം്.കവറ്കത
യിരിക്്്ന്്സമയങ്്ള്്െിപത്ംവരയില്കടനമ്്്കടനാടിനം്രാജയ്ത്്ിന്റവണ്്ിപപ്
വർ്്ത്്ിക്്്ന്്വർ്്ക്്്സറപ്്ർ്്ട്്്നല്്കിക്ക്ണ്്്െിലവഴിക്്ാനാണ്ഡാവിഞ്്ിസ്
റരഷിക്്്തീര്മാനം.

ബവറസ്്ികനറനരിടാന്്എല്്ാവരം്വീട്്ിലിരിക്്്റപ്്ള്്റസവനസന്്ദ്്രാ
യികതര്വില്്പണികയട്ക്്്ന്്കൊലീസ്സറോദരങ്്ള്്ക്്ായിസമർപ്്ിച്്ായി
ര്ന്്്ഡാവിഞ്്ിസ്റരഷിക്്്ആദയ്ദിനരെന.ക്ഴിയിലവീണ മന്ഷയ്കന
ബകപിടിച്്്യർത്്്ന്്എട്്്ബകയ്ള്്കൊലീസ്ആയിര്ന്്്െിപത്ത്്ില.ഇ
ത്നമ്്കൊലീസ്എന്്ബടറ്്ിലം്.രണ്്ാംദിവസംഅകലംപാലിക്്്കഎന്്
തായിര്ന്്്ആശയം.വീട്്ിറലക്്്കയറാകതവീടിക്്്റഗറ്്ിലനിന്്്മക്്കള
കാണ്ന്്റോക്്ർഎന്്അടിക്്്റിറപ്്കടസമ്ഹമാധയ്മത്്ിലവന്്െി
പത്കത്്ആസപ്തമാക്്ിആറോഗയ്പപ്വർത്്കർക്്്ഐകയ്ദാർഢയ്ംസ
മർപ്്ിക്്്ന്്തായിര്ന്്്രണ്്ാംദിനെിപത്ം.
ബബക്്ിലഭാരയ്യ്മായിവര്ന്്ഭർത്്ാവിറോട്"വീട്്ിലിരിക്്്പ്
റത്്ിറങ്്റല്"്എന്്സറദ്്ശംനലക്ന്്കൊലീസക്ാരനായിര്ന്്്
മ്ന്്ാംദിവസകത്്വരയില.
നാലാംദിവസംകൊവിഡ്പപ്വാെകന്്എന്്റിയകപ്്ട്ന്്റോ.
കലവിനറിയാകനവരച്്ായിര്ന്്്.അഞ്്ാംദിവസകത്്െിപത്
ത്്ിലസംരക്്ണംഅവനവനിലതകന്്എന്്സറദ്്ശമായി
ര്ന്്്.കൊറോണബവറസാലച്റ്്കപ്്ട്്ഭ്മിയം്പ്ട്്ിയിട്്വീ
ട്മായിര്ന്്്ന്െിപത്ത്്ില.ആറാംദിവസത്്ിലറൊവിഡ്
വന്്്മരിച്്റോഗിയ്കടകബറടക്്മായിര്ന്്്.കൊറോണ
ക്്ാലകത്്ബവദയ്്തിറോർഡിക്്്പപ്വർ്്ത്്നമികവിന്
ള്്ആദരമായിര്ന്്്ഏഴാംദിവസകത്്െിപത്ം.കാത്്ിരി
ക്്്ന്്്റോകംപപ്തീക്്റോകടഎല്്ാകണ്്്കളം്റോ
കാറോഗയ്പപ്വർത്്കരിലഎന്്ബടറ്്ിറോകടഡാവി
ഞ്്ിവരച്്എട്്ാംദിവസകത്്െിപത്ം.ഒന്്പതാംദിവസ
കത്്വരപപത്റോറട്്പഗ്ാരർ്്മാർ്്ക്്്ംഭിന്്റശഷി
ക്്ാർ്്ക്്്മ്ള്്സമർപ്്ണമായിര്ന്്്.പത്്ാംദിവ
സംഅതിർ്്ത്്ിഅടച്്ിട്്്ആശ്പപത്ിയിറലയക്്്്
റൊക്ന്്ആംബ്ലന്്സ്റൊലം്കടത്്ിവിടാ
ത്്കർ്്ണാടകയായിര്ന്്്.
പാവങ്്ള്കടകൊറോണക്്ാലകമന്്തല
കക്്റട്്കടവരച്്പതികോന്്ാംദിവസകത്്
െിപത്ംപ്്ാവിലകൊണ്്്ണ്്ാക്്ിയമാസക്്ധ
രിച്്ിരിക്്്ന്് ആദിവാസി വ്ദ്്യായിര്
ന്്്.ത്രത്്ിറോടിക്്്ംനമ്്ള,ഒര്മയ്
കടകവളിച്്ംതീർക്്്ംഎന്്സറദ്്ശം
നലക്ന്്റകരളത്്ിലനിന്്്ംകൊ
റോണബവറസ്പറപറക്്്ന്്െിപത്
മായിര്ന്്്പപത്്്ണ്്ാംദിവസകത്്
വരയില.
പിന്്ീട്ള്് ദിവസങ്്ളില റല
ഡിവിത്്്ദിലാമ്്്,റലറ്്ായിവ
ത്്ാലം്റലറ്്സ്്്്ായിവര്റവന,
ജന്്നാട്റതടി,മാസക്്ക്ര്
ക്്ം,ആക്ലതയ്കടആവര
ണം,ക്ട്്ികള്്കക്്ന്്്കൊ
വിഡം് കൊറോണയം്,
റോകകത്്പിടിമ്റ്ക്്ി
യ റൊവിഡ'് ത്ടങ്്ി
യ രെനകളാണ് ഡാ
വിഞ്്ിനടത്്ിയത.്

Abhiram
Class 5, Amriurtha

vidyalayam
Thiruvalla

തയാറാവക്്ണ്്ത്
ഐസക്യ്്ബ്കള,അരികഞ്്ട്ത്്മാങ്്
കഷണങ്്ള,4ടീസപ്്ണപഞ്്സാര,2
സക്്പ്്്വാനിലഐസപ്ക്ീം,നന്്ായിതണ്
പ്്ികച്്ട്ത്്രണ്്്കപ്്്പാല,അരടീസപ്്ണ
വാനിലഎസനസ്എന്്ിവറെർത്്്നന്്ാ
യിമികസ്ിയിലഅടികച്്ട്ക്്്ക.രറട്്മ്
റന്്മാങ്്കഷണങ്്ളഇട്്്ഭംഗിയാക്്്ന്്
റോകടമാംറോമിലക്്്റഷക്്്കറഡി.

വേണ്്ത്
ഐസ്കയ്്ബസ്്

മാങ്്-3എണ്്ം(നന്്ായിപഴ്ത്്ത,്അരി
കഞ്്ട്ത്്ത)്

പഞ്്സാര-4ടീസപ്്ണ
വാനിലഐസപ്ക്ീം-2സക്്പ്്്

പാല-2കപ്്്(തിളപ്്ിച്്തിന്റശഷംപര്ീസ്
കെയത്ത)്

വാനിലഎസനസ്-അരടീസപ്്ണ

മാംഗോമിൽക്്്ഗേക്്്

റോക്്്ഡൗണകാലത്്്മ്ടികവട്്്ന്്ത്ഒര്പപ്ധാന
കവല്്്വിളിആകണങ്്ിലം്റവറിട്്പരീ
ക്്ണങ്്ളാണ്പലരം്മ്ടിയിലകെയ്്്
ന്്ത.്ഇറപ്്ളറോളിവ്ഡ്താരംവിക്്ി
കൗശലാണ്തക്്്മ്ടികവട്്്ന്്വിഡിറോപങ്്്വച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്അനിയനസണ്്ികൗശലാണ്വിക്്ിക്്്
മ്ടികവട്്ികക്്ട്ക്്്ന്്ത.്തക്്്പ്തിയല്ക്്ിക്്്
റോകട്്യം്വിക്്ിപങ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്.അതിക്്്മ്ഴ്
വനബഹ്മതിയം്സണ്്ിക്്ാണ്വിക്്ികൊട്
ത്്ിരിക്്്ന്്ത.്സണ്്ികൗശലവകകവ്ാറബ്്്
നകട്്്എന്്അടിക്്്റിറപ്്കടയാണ്വിക്്ി
റോകട്്പങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്മറ്്്പലതാര
ങ്്ളം്തങ്്ളക്്്ംസണ്്ിയ്കടറസവനം
ആവശയ്മ്കണ്്ന്്്കമ്്്് കെയത്ിട്്്ണ്്്.
ഇറോകൊപ്്ം തകന്്അനിയനസണ്്ി
യ്കടതലയിലകിരീടത്്ിക്്്ഇറോ
ജികവച്്്കൊണ്്്ള്്ഒര്റോകട്്യം്
വിക്്ി ഇനസ്്്്പഗ്ാമില റൊസ്്്്് കെ
യത്ിട്്്ണ്്്.

വിക്്ിയ്ടെ
ടെയർ
കട്്ിന്
പിന്്ിൽക്ഞ്്ാറക്്റോബക്്്മകനായഇസ

ഹാക്്ിന്ഒന്്ാംപിറന്്ാളായിര്ന്്്ഇ
ന്്കല.പതിനാല്വർ്്ഷകത്്കാത്്ിരിപ്്ിന്ഒട്
വിലായിര്ന്്്ൊറക്്ച്്ക്്്യം്ഭാരയ്പപ്ിയയ്
കടയം്ജീവിതത്്ിറലക്്്ക്ഞ്്്ഇസയ്കടകട
ന്്്വരവ.്പിറന്്ാള്്റകക്്ിനരികിലിരിക്്്ന്്
ഇസയ്കടെിപത്ംപങ്്്വച്്്ക്ഞ്്ാറക്്റോബ
ന്്മകന്പിറന്്ാള്്ആശംസകള്്റനർ്്ന്്്.
ബബബിളില്്പറയ്ന്്"റോഹയ്കടകപട്്കം'
എന്്തികനആസപ്ദമാക്്ിയാണ്പിറന്്ാള്്റക
ക്്്ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഇസഹാക്്ിക്്്കപട്്
കംഎന്്ാണ്റകക്്ിന്റപരം്നല്്കിയിരിക്്്
ന്്ത.്റോകത്്ിക്്്ഇറപ്്ഴകത്്അവസ്്കയ
പപ്തിനിധാനംകെയ്്്ന്്താണ്ഈറകകക്്ന്്്ം
താമസിയാകതഇതികനകോകക്്തരണംകെയ്്ാ
ന്്നമ്ക്്്സാധിക്്്കമന്്്ംൊറക്്ച്്നപപ്തയ്ാ
ശപപ്കടിപ്്ിച്്്.എല്്ാവറോടം്സ്രക്്ിതരായി
ഈപപ്തിസന്്ികയറനരിടാനം്ൊറക്്ച്്ന്്പ
റയ്ന്്്.ഐശവ്രയ്ലക്്്മി,വിനയ്റോർ്്ട്്്,അ
ന്റോള്്,ഉണ്്ിമായ,സംയ്ക്്റമറോന്്,ഗായ
പത്ിസ്റരഷ്ത്ടങ്്ിനിരവധിതാരങ്്ള്്ഇസ
ഹാക്്ിന്ആശംസകള്്റനർ്്ന്്്.

"ഇസഹാക്്ിട്്്
ടെട്്ക'വ്മായിചായക്്ച്്ൻ

സണ്്ിലിയോണിയ്ടെമാസക്്കൊറോണമഹാമാരിയായിപടർന്്ിരിക്്്കയാണ്റോകംമ്ഴവന്്്ം.കൊറോ
ണയില്്നിന്്്ംസ്രക്്ിതരായിരിക്്ാന്്മാസ്ക്്്
ധരിക്്്ന്്തം്പപ്ാധാനയ്മ്ള്്കാരയ്മാണ.്റോംകമ
യഡ്്മാസ്ക്്്കള്്ഉപറോഗിക്്ണകമന്്പപ്ധാനമ
പത്്്ിയ്കടവാക്്്കള്്അക്്രാർ്്ത്്ത്്ില്്പക
ർ്്ത്്ിയിരിക്്്കയാണ്റോളിവ്ഡ്നടിസണ്്ിലി
റോണ്്.
അടിയത്്രമായി30കസക്്ന്്ഡ്കൊണ്്്മാസ്

ക്്്നിർ്്മ്്ിക്്ാനായിഎത്്്കെയ്്ണകമന്്ാണ്സ
ണ്്ിപറഞ്്്തര്ന്്ത.്ഡയപ്്ർ്്വച്്്അടികൊളിമാ
സ്ക്്്ഉണ്്ാക്്ാം.മ്ഖംമ്ടിഅതയ്്ത്്മംആകണ
ന്്്ംസണ്്ിപങ്്്കവച്്റോറട്്കളില്കടവയ്ക്്മാ
ക്്്ന്്്.ഈഐഡിയസ്പ്്റാണ,്ഇത്നന്്ായിട്്്
ണ്്്എന്്കമന്്്്കള്മായിആരാധകരം്രംഗകത്്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

ബിനിത ഹേവസീ

ഹോം 
കകുുുിങു
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